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إلى   المستقل  الحسابات  مساھمي شركة رابغ  تقریر مراجع 
 للتكریر والبتروكیماویات 

 الرأي 

۳۱لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات ("الشركة") التي تشمل قائمة المركز المالي كما في 
والتدفقات النقدیة للسنة المنتھیة م، وقوائم الربح أو الخسارة، والدخل الشامل، والتغیرات في حقوق الملكیة،  ۲۰۲۲دیسمبر  

 في ذلك التاریخ، واإلیضاحات، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى. 

وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما 
التاریخ، وفقاً ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في   المنتھیة في ذلك  للسنة  النقدیة  المالي وتدفقاتھا  للتقریر  م وأدائھا  الدولیة  للمعاییر 

األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین  واإلصدارات السعودیة، والمعاییر العربیة في المملكة المالي المعتمدة
 والمحاسبین.

 أساس الرأي

بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر لقد قمنا  
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن  

ة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقاللیة الدولیة) المعتمدة في  الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة الدولی
لتلك   وفقاً  األخرى  األخالقیة  بمسؤولیاتنا  التزمنا  وقد  المالیة،  للقوائم  بمراجعتنا  الصلة  ذات  السعودیة  العربیة  المملكة 

 ر أساس إلبداء رأینا.القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفی

 أمور المراجعة الرئیسیة

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي اعتبرناھا، بحسب حكمنا المھني، األكثر أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  
رأینا فیھا، وال نبدي رأیاً للفترة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین  

 منفصالً في تلك األمور.



۲ 

إلى مساھمي شركة رابغ   المستقل  الحسابات  تقریر مراجع 
 والبتروكیماویات (یتبع) للتكریر 
 إثبات اإلیرادات 

 كیفیة معالجة األمر أثناء مراجعتنا  أمر مراجعة رئیسي

 إثبات اإلیرادات  

المكررة   المنتجات  مبیعات  من  اإلیرادات  إثبات  یتم 
مع   الصلة  ذات  الشراء  التفاقیات  وفقاً  والبتروكیماویة 

تستخدم   المسبق").  الشراء  ("متعھدو  الشركةالعمالء 
كوسیلة عملیة لالستفادة    ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي  

اإلیرادات   تسجیل  ویتم  الفاتورة،  اصدار  في  الحق  من 
بشكل دوري فیما یتعلق بالبضائع التي للشركة الحق في  
جزء   یعتمد  بینما  العالقة،  ذات  لالتفاقیات  طبقا  فوترتھا 

النھائی إیرادات الشركة على األسعار  ة كما ھو كبیر من 
منصوص علیھ في اتفاقیات الشراء ذات الصلة (بناًء على  
تقوم   المنتجات،  لبعض  بالنسبة  الدولیة).  السوق  أسعار 
آلیة   أساس  على  اإلیرادات  بتسجیل  البدایة  في  الشركة 
السوق   أسعار  عروض  إلى  تستند  التي  المؤقتة  األسعار 
 الخارجیة المستقلة في وقت نقل السیطرة على المنتجات
الفعلیة   البیع  أسعار  على  بناًء  الحقاً  تعدیلھا  یتم  والتي 

. وتعتقد اإلدارة أن  المستلمة من متعھدي الشراء المسبق
على  بناًء  صناعي  تقدیر  أفضل  ھو  المؤقت  السعر  ھذا 
ذلك   في  السوق  في  السائدة  المستقلة  الخارجیة  األسعار 

قب النھائیین من  للعمالء  المنتجات  بیع ھذه  ل الوقت. بعد 
السوق   بسعر  للشركة  التابعین  المسبق  الشراء  متعھدي 
الفعلي، تقوم الشركة بإجراء تعدیل إیجابي أو سلبي على 
أساسي  كسعر  یعمل  الذي  األولي  المؤقت  السعر  صافي 
لتلك المنتجات ذات الصلة. ویتم االنتھاء من ھذا التعدیل  
على أساس منتظم كلما تم بیع المنتج ذي الصلة كما ھو  

 ص علیھ في االتفاقیات ذات الصلة.  منصو

بناًء على العوامل المذكورة أعاله واألھمیة النسبیة للمبالغ  
المعنیة، فقد اعتبرنا إثبات اإلیرادات من أمور المراجعة  

 الرئیسیة. 

(ج) من القوائم المالیة الخاص بالسیاسة    ۳راجع اإلیضاح  
 المحاسبیة للشركة المتعلقة بإثبات اإلیرادات. 

المراجعة  ل أمور  لمعالجة  التالیة  اإلجراءات  بتنفیذ  قمنا  قد 
 الرئیسیة:

التي   • اإلیرادات  عقود  لطبیعة  فھم  على  الحصول 
واختبار  ھام،  إیرادات  تدفق  لكل  المجموعة  تستخدمھا 
عینة من عقود البیع التمثیلیة لتأكید فھمنا وتقییم ما إذا  

لل الدولي  المعیار  لمتطلبات  اإلدارة  تطبیق  تقریر كان 
 یتوافق مع المعیار المحاسبي؛ ۱٥المالي 

التي وضعتھا  • الصلة  ذات  والضوابط  العملیات  اختبار 
 اإلدارة لضمان اإلثبات المناسب اإلیرادات؛

معامالت   • من  عینة  على  للتفاصیل  فحوصات  إجراء 
 المبیعات وضمان تقدیم الوثائق؛ 

للمبیعات  تقییم تعدیل السعر المؤقت كما في نھایة السنة  •
 التي تمت قرب نھایة السنة؛

قمنا بإجراءات قطع لضمان االعتراف باإلیرادات عند  •
نقل السیطرة إلى متعھدي الشراء المسبق وخالل الفترة  

 المحاسبیة الصحیحة؛ 

الحصول على تأكیدات من متعھدي الشراء المسبق فیما  •
 یتعلق بقیمة المنتجات المباعة؛ و

كفایة   • في   اإلفصاحاتتقییم  باإلیرادات  المتعلقة 
 إیضاحات القوائم المالیة. 



۳ 

إلى مساھمي شركة رابغ   المستقل  الحسابات  تقریر مراجع 
 للتكریر والبتروكیماویات (یتبع) 

 معلومات أخرى 

التقریر السنوي،  إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في  
 ھذا. ناعنھا. ومن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاحاً لنا بعد تاریخ تقریرنا ولكنھا ال تتضمن القوائم المالیة وتقریر

 وال یغطي رأینا في القوائم المالیة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكید فیما یخص ذلك.

تنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المشار إلیھا أعاله عندما تصبح متاحة،  وبخصوص مراجع
وعند القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو  

 ھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.  مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو یظ

 عند قراءتنا للتقریر السنوي، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري فیھ، فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر للمكلفین بالحوكمة.

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة

المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم  
والمحاسبین،  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة  المملكة  في 

لرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة  واألحكام المعمول بھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن ا 
 ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن  
سب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة،  اإلفصاح، بحسب ما ھو منا

 ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى القیام بذلك. 

 لي في الشركة. إن المكلفین بالحوكمة ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر الما

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء بسبب  
غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن "التأكید المعقول" ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال 

ام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة  أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القی
ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة  

قتصادیة التي یتخذھا المستخدمون إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات اال
 بناًء على ھذه القوائم المالیة.  

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني  
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً: 

مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  تحدید وتقییم   •
إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. 

خطأ، ألن الغش قد ینطوي   ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن
 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة. 

مناسبة  • مراجعة  إجراءات  تصمیم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلیة  الرقابة  ألنظمة  فھم  على  الحصول 
 داخلیة بالشركة. للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة ال
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تقرير مراجع الحسابات المستقل إلى مساهمي شركة رابغ  
 للتكرير والبتروكيماويات )يتبع( 

)يتبع( مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بها اإلدارة.  

استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم   •
كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الحصول عليها، ما إذا  

الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 
المالية، القوائم  الواردة في  العالقة  إلى اإلفصاحات ذات  إذا كانت تلك اإلفصاحات غير   االنتباه في تقريرنا  أو 

تاريخ   تم الحصول عليها حتى  التي  المراجعة  أدلة  إلى  استنتاجاتنا  يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند  فإنه  كافية، 
لمبدأ   إلى توقف الشركة عن االستمرار وفقاً  المستقبلية قد تؤدي  تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف 

 االستمرارية.

لعرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر تقييم ا •
 عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

المهمة للمراجعة،    لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج
المراجعة   خالل  اكتشافها  تم  الداخلية  الرقابة  أنظمة  في  مهمة  قصور  أوجه  أي  ذلك  في  للتكرير  بما  رابغ  لشركة 

 )"الشركة"(.  والبتروكيماويات

وأبلغناهم  كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية،
اإلجراءات المتخذة للتخلص من بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقاللنا، 

 التهديدات أو تطبيق الضمانات. 

اجعة  ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي اعتبرناها األكثر أهمية عند مر
القوائم المالية للفترة الحالية، والتي تُعَد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقرير مراجعينا ما لم يمنع  
نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه 

بية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا  في تقريرنا ألن التبعات السل
 اإلبالغ. 

عن كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إبراهيم عبود باعشن 

382رقم الترخيص 

م 2023مارس  14جدة، في 
هـ 1444شعبان  22الموافق 













 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۰ 

 معلومات عامة   -۱
 

بموجب   السعودیة  العربیة  بالمملكة  "بترورابغ") ھي شركة مسجلة  أو  ("الشركة"  والبتروكیماویات  للتكریر  رابغ  شركة 
رقم   التجاري  بتاریخ    ٤٦۰۲۰۰۲۱٦۱السجل  جدة  بمدینة  واالستثمار  التجارة  وزارة  ـ  ھ ۱٤۲٦شعبان    ۱٥الصادر عن 

ھـ  ۱٤۲۸شوال    ۲۲م) والمعدل الحقا من قبل وزارة التجارة واالستثمار بمدینة الریاض بتاریخ  ۲۰۰٥سبتمبر    ۱۹(الموافق  
 م). ۲۰۰۷نوفمبر  ۳(الموافق 

 
تطویر وإنشاء وتشغیل مجمع متكامل للتكریر والبتروكیماویات (المجمع)، بما في ذلك صناعة    تتمثل أغراض الشركة في 

 المكررة والبتروكیماویة. وبیع المنتجات 
 

 ، المملكة العربیة السعودیة. ۲۱۹۱۱، رابغ ۱۰۱العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 
 

 أسس اإلعداد   -۲
 

تم إعداد ھذه القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین  
ة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین (یشار  في المملكة العربی

 بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").   مجتمعةإلیھا 
 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    االستثمار المقاس التكلفة التاریخیة باستثناء    مبدأل تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً  
باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. تم   ویتم االعتراف بالتزامات المنافع المحددة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة

 عرض ھذه القوائم المالیة باللایر السعودي. 
 

ملیون لایر    ۱٤٬٦۷۰م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة الموجودات المتداولة بمبلغ ملیون  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
ملیون لایر سعودي، والذي    ۹٬۳۰۹٫٥سعودي، ویعزى ذلك في المقام األول إلى قرض مرحلي بضمان حقوق الملكیة بمبلغ  

سین المقدمة إلى المقرضین. وتجري اإلدارة مناقشات مع م، مدعوما بضمانات الشركاء المؤس۲۰۲۳مارس    ۲۰یستحق في  
 ). ۱-۳-۱٦المقرضین فیما یتعلق بالتمدید أو إعادة الھیكلة بخصوص قرض مرحلي بضمان حقوق الملكیة (انظر اإلیضاح 

 
في   المنتھیة  للسنة  العمل  خطة  على  الشركة  إدارة  مجلس  الموار۲۰۲۳دیسمبر    ۳۱وافق  لدیھا  الشركة  أن  ویعتقد  د  م 

 لالستمراریة في المستقبل المنظور. وبناًء علیھ، فقد تم إعداد القوائم المالیة للشركة على أساس االستمراریة.
 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت  ۲-۱
 

  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت المطبقة
 

 م: ۲۰۲۲ینایر  ۱السنویة التي تبدأ في طبقت الشركة التعدیالت التالیة ألول مرة لفترة التقریر 
 

 الوصف المعیار / التفسیر 

 تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۰ –م ۲۰۱۸دورة   -التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصیالت قبل االستخدام المقصود  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
لم یكن للتعدیالت الواردة أعاله أي تأثیر على المبالغ المدرجة في الفترات السابقة ولیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر 

 أو المستقبلیة.جوھري على الفترات الحالیة 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۱ 

 أسس اإلعداد (یتبع) -۲

 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت (یتبع)  ۲-۱

 المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق بعد 

المالیة. تعتزم   القوائم  لم تطبق حتى تاریخ إصدار  التي صدرت ولكن  المعاییر والتفسیرات والتعدیالت  الشركةفیما یلي 
 تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت، عندما یكون ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول.

 الوصف المعیار / التفسیر 
ساري اعتباراً من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي 

م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر  ۱الدولي معیار المحاسبة 

متداولة (التعدیالت على معیار 
م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ) ۱المحاسبة الدولي 

م ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیل -تعریف التقدیر المحاسبي  ۸معیار المحاسبة الدولي 
متعلقة  ضریبة مؤجلةموجودات  ۱۲معیار المحاسبة الدولي 

ومطلوبات ناشئة من  بموجودات
م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ملة منفردة معا

والمعاییر  ۱معیار المحاسبة الدولي 
م ۲۰۲۳ینایر  ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ۲بیان الممارسة  الدولیة للتقریر المالي

التزامات عقود اإلیجار في معامالت  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
(تعدیالت على   البیع وإعادة االستئجار

 م ۲۰۲٤ینایر  ۱ )۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین 

المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع 
المشترك (التعدیالت على المعیار 

ومعیار  ۱۰الدولي للتقریر المالي  
 )۲۸الدولي المحاسبة 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى 

 م أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة. ۲۰۲۳ینایر    ۱لن یكون للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي تسري بتاریخ  

، ومعیار المحاسبة ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  : التعدیالت على  ۲المرحلة    -تصحیح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  
 . ۱٦، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي ۳۹الدولي  

في لندن ("لیبور") من   یمثل إصالح إیبور إصالحاً واستبداالً لمعاییر أسعار الفائدة مثل سعر الفائدة المعروض بین البنوك
عن التوقف المستقبلي وفقدان الصفة    اإلدارة المالیة البریطانیةم، أعلنت ھیئة  ۲۰۲۱مارس    ٥قبل المنظمین العالمیین. وفي  

رئیسي،  بشكل  كمرجع  األمریكي  الدوالر  لیبور  تستخدم  التي  القروض  من  عدد  الشركة  ولدى  لیبور.  لمعاییر  التمثیلیة 
م. وفي ھذا الصدد، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  ۲۰۲۳یونیو    ۳۰فترات السداد المطبقة في  وسیتوقف نشر معظم  

الدولي   المحاسبة  المالي    ۳۹تعدیالت على معیار  للتقریر  الدولي  المعیار  والقیاس،  اإلثبات  المالیة":  ، عقود٤"األدوات 
، األدوات المالیة،  ۹ة": اإلفصاحات، المعیار الدولي للتقریر المالي  "األدوات المالی  ۷التأمین، المعیار الدولي للتقریر المالي  

من المشروع المكون من مرحلتین إلصالح أیبور،    ۲، اإلیجارات، كجزء من المرحلة  ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي  
 والتي تتناول المشكالت التي تنشأ عن تنفیذ اإلصالح.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۱۲ 

 أسس اإلعداد (یتبع) -۲
 
 المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت (یتبع)  ۲-۱
 

توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج التأثیرات على التقریر المالي عندما یتم استبدال معدل الفائدة المعروض بین البنوك 
 ("إیبور") بمعدل فائدة بدیل خال تقریباً من المخاطر. تشتمل التعدیالت على الوسائل العملیة التالیة: 

 
لیتم معالجتھا  - یتطلبھا اإلصالح مباشرة،  التي  النقدیة  التدفقات  تغییرات في  أو  تعاقدیة  تغییرات  وسیلة عملیة تتطلب 

 كتغییرات في معدل الفائدة المتغیر، بما یعادل الحركة في معدل الفائدة السائد في السوق. 

 التخصیصات وتوثیق التحوط دون وقف عالقة التحوط.السماح بإجراء التغییرات التي یتطلبھا إصالح إیبور للتحوط من   -

توفیر إعفاء مؤقت للمنشآت من االضطرار إلى تلبیة المتطلبات التي یمكن تحدیدھا بشكل منفصل عندما یتم تخصیص  -
 أداة معدل الفائدة البدیل الخالي تقریباً من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر. 

 لقوائم المالیة للشركة، حیث أن الشركة: لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على ا 
 
  ۱۰٬٦۸۳لیس لدیھا قروض محددة بسعر فائدة متغیر، باستثناء القروض على أساس لیبور بالدوالر األمریكي والبالغة   -

م. وسیصبح معدل الفائدة البدیل الخالي من المخاطر متاحاً حتى منتصف ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  
 وبالتالي، ال یمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لتأثیر نتیجة المفاوضات المستقبلیة،  م،۲۰۲۳سنة 

 وتطبیق معدالت االقتراض اإلضافیة على عقود اإلیجار المخصومة، والتي لم یتم اشتقاقھا أو على أساس إیبور،  -

 ولیس لدیھا عقود تأمین ھامة تخضع ألي معدل إیبور ُمحال. -

 العملي في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق. طبیق التتعتزم الشركة استخدام    -

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة ۲-۲
 

لإلیرادات   المدرجة  المبالغ  التي تؤثر على  للتقدیرات واالفتراضات  اإلدارة  استخدام  للشركة  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب 
والمطلوبات   والموجودات  االفتراضات  والمصروفات  ھذه  حول  الشكوك  تؤدي  أن  الممكن  ومن  المرفقة.  واإلفصاحات 

 والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیم الدفتریة لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلیة.
 

ت غیر المؤكدة كما في تاریخ التقریر  إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الجوھریة للتقدیرا
أدناه.   التالیة موضحة  المالیة  الفترة  الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل  والتي ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة 

اضات  أقامت الشركة افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعاییر المتاحة عندما تم إعداد القوائم المالیة. إال أن الظروف واالفتر
الحالیة والتقدیرات المستقبلیة قد تتغیر بسبب التغیرات أو الظروف السوقیة الخارجة عن سیطرة الشركة. ویتم عكس ھذه 

 . ۲۷التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا. انظر أیضا اإلیضاح 
  

  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۱۳ 

 أسس اإلعداد (یتبع) -۲

 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (یتبع) ۲-۲

 أعمال إلدارة الموجودات المالیة نموذج 

عند إجراء تقییم ما إذا كان نموذج عملھا إلدارة الموجودات المالیة ھو االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات  
 النقدیة التعاقدیة، تأخذ الشركة في االعتبار ما یلي:

 اسات في الممارسة؛ السیاسات واألھداف المعتمدة من اإلدارة للموجودات وتشغیل ھذه السی -
 كیف تقیِّم اإلدارة أداء األصل؛  -
 ما إذا كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على كسب اإلیرادات التعاقدیة؛ -
 درجة تواتر أي مبیعات موجودات متوقعة؛  -
 السبب لبیع أي موجودات؛ و -
استحقاقھا التعاقدي أو یتم بیعھا بعد فترة ما إذا كانت الموجودات المباعة محتفظ بھا لفترة ممتدة من الوقت تتناسب مع  -

 وجیزة من االستحواذ أو بعد فترة ممتدة قبل االستحقاق. 

 بشكل عام، نموذج األعمال ھو أمر واقع یمكن إثباتھ بواسطة الطریقة التي یتم بھا إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة. 

 تدفقات نقدیة من موجودات مالیة 

ة التقدیر في تحدید ما إذا كانت الشروط التعاقدیة للموجودات المالیة التي تنشئھا أو تستحوذ علیھا تؤدي تنشأ  تستخدم الشرك
المستحق   المبلغ  فوائد على أصل  وإیرادات  المبلغ  فقط مدفوعات من أصل  تمثل  النقدیة  التدفقات  إلى  تواریخ محددة  في 

عند إجراء التقییم، تأخذ الشركة في االعتبار جمیع الشروط التعاقدیة، بما في  وبالتالي قد تكون مؤھلة لقیاس التكلفة المطفأة.  
ذلك أي شروط أو أحكام دفع مسبق لتمدید فترة استحقاق الموجودات التي تغیر مقدار وتوقیت التدفقات النقدیة وما إذا كانت  

 الشروط التعاقدیة تتضمن رافعة مالیة.

 خطة المنافع المحددة

الحالیة لاللتزام ذي الصلة، كما ھي محددة باستخدام تقییمات إكتواریة. تمثل   القیمة  التعیین  المحددة ما بعد  المنافع  تكلفة 
یتضمن التقییم اإلكتواري وضع العدید من االفتراضات المتنوعة التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. یشمل 

ب المستقبلیة والتقاعد قبل سن التقاعد المعتاد ومعدالت الوفیات وإلى آخره. ونظرا  ذلك تحدید معدل الخصم وزیادات الروات
لتعقد عملیة التقییم واالفتراضات ذات الصلة وطبیعتھا طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یتأثر بالتغیرات في ھذه  

 االفتراضات. ویتم فحص جمیع االفتراضات في كل تاریخ تقریر مالي.

تبر معدل التخفیض ھو المعامل األكثر عرضة للتغییر. فیما یتعلق بتحدید معدل الخصم المناسب، یتم استخدام عائد ومدة  یع
التزام السندات عالیة الجودة، كما نصت وكالة تصنیف معترف بھا دولیا، حسب الحاجة وباستخدام منحنى العائد لمطابقة 

 المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة. 

 األعمار اإلنتاجیة للممتلكات واآلالت والمعدات 

تمارس الشركة حكما في تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستھالك. ویتم  
عة القیمة المتبقیة تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم الشركة بمراج

واألعمار اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل االستھالك في المستقبل متى ترى الشركة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات 
 السابقة. 
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۱٤ 

 أسس اإلعداد (یتبع) -۲
 
 التقدیرات واألحكام المحاسبیة الھامة (یتبع) ۲-۲
 

 خیارات التمدید لعقود اإلیجار
 

عقود اإلیجار التي تكون فیھا خیارات التمدید متاحة أیضا للشركة، یتم تطبیق الحكم في تقییم ما إذا كان من المؤكد  في حالة  
بشكل معقول ممارسة ھذا الخیار. وتقوم الشركة بإعادة تقییم مدى التیقن المعقول من ممارسة خیارات التمدید عند حدوث  

 تخضع لسیطرة الشركة. أي حدث ھام أو تغییر كبیر في الظروف التي
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
 

تقوم الشركة بعمل تقییم، في كل تاریخ تقریر مالي، أو عند وجود أحداث أو تغییرات في الظروف تشیر إلى احتمال انخفاض  
لقیمة، عندئذ تقوم الشركة  في قیمة أصل ما. وفي حال وجود أي دلیل، أو إذا كان مطلوبا إجراء فحص سنوي لالنخفاض في ا

بتقییم قیمة األصل القابلة لالسترداد. إن قیمة األصل القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد بعد  
خصم تكالیف البیع أو قیمتھ قید االستخدام والتي تحدد لكل أصل بصورة مستقلة، أیھما أكبر، ما لم یكن األصل ال یولد  

الموجودات. وعندما  ت أو مجموعة من  األخرى  للموجودات  النقدیة  التدفقات  كبیر عن  إلى حد  داخلة مستقلة  نقدیة  دفقات 
تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم 

سترداد. وفي سیاق تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة  خفض قیمتھ إلى قیمتھ القابلة لال 
للوصول إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة 

عادلة بعد خصم تكالیف البیع، یتم االستناد إلى مصادر مالئمة  الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. ولتحدید القیمة ال
مثل معامالت السوق المعلنة أو في حالة عدم توفرھا یتم استخدام أسعار تقدیریة للموجودات المثیلة أو في حالة عدم توفرھا  

 یتم استخدام طریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة.
 

 ة ملخص السیاسات المحاسبیة الھام -۳
 
 التصنیف كمتداول مقابل غیر متداول )أ(
 

تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استناداً إلى تصنیفھا إلى بنود متداولة/غیر متداولة. یعتبر 
 األصل متداوال عندما یكون:

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ في دورة التشغیل العادیة؛  -
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ -
 من المتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر؛ أو -
 نقد أو ما في حكمھ. -
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 

 تعتبر المطلوبات متداولة عندما تكون:
 
 من المتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة؛ -
 بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛محتفظ  -
 مستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر؛ أو -
 ال یوجد حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثني عشر شھراً على األقل بعد فترة التقریر المالي.  -
 

 تصنف الشركة جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.
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 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ملخص  -۳
 
 قیاس القیمة العادلة ) ب(
 

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف  
معاملة بیع األصل أو تحویل المطلوبات المشاركة في السوق عند تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن  

 تحدث إما:
 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو المطلوبات؛ أو  -
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو االلتزام في غیاب سوق رئیسیة.  -
 

 یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف العاملة في السوق حال تسعیر
األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. إن قیاس القیمة العادلة لألصل  
غیر المالي یأخذ في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة من األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ أو  

 م األصل بأعلى وأفضل استخدام لھ. ببیعھ إلى مشارك آخر في السوق یستخد
 

تستخدم الشركة أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتثبت استخدام المدخالت  
لوبات  القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة. یتم قیاس جمیع الموجودات والمط

التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة ضمن تسلسل القیمة العادلة. یتم توضیح ھذا، على النحو  
 التالي، على أساس أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل: 

 
 ودات والمطلوبات المماثلة.: األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة للموج۱المستوى  -
: أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ۲المستوى   -

 لقیاس القیمة العادلة 
 : طرق تقییم یكون فیھا أدنى مستوى من المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة غیر قابل للمالحظة. ۳المستوى  -
 

كانت  إذا  ما  الشركة  تحدد  أساس متكرر،  العادلة على  بالقیمة  المالیة  القوائم  في  المثبتة  والمطلوبات  للموجودات  بالنسبة 
التحویالت قد حدثت بین المستویات في التسلسل الھرمي عن طریق إعادة تقییم التصنیف (استنادا إلى أدنى مستوى من 

كل) في نھایة كل فترة تقریر. تحدد الشركة السیاسات واإلجراءات لكل من قیاس  المدخالت الھامة لقیاس القیمة العادلة ك
 القیمة العادلة المتكرر والقیاس غیر المتكرر.

 
 إثبات اإلیرادات  )ج(
 

 العقود مع العمالء 
 

لسیطرة على تقوم الشركة بإثبات اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء متى أو عندما تفي بالتزام األداء عن طریق نقل ا
السلع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا إلى العمیل. ومتى أو عندما یتم الوفاء بالتزام أداء، تقوم الشركة بإثبات مبلغ سعر المعاملة 
المخصص اللتزام األداء المذكور. سعر المعاملة ھو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة أن تحصل علیھ بعد خصم ضرائب 

والرسوم المماثلة. یتم تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء الواردة في العقد بناًء   اإلضافیةرسوم  الالقیمة المضافة و
 على أسعار البیع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا. 

 
إلى   الملكیة  انتقال  المكررة والبتروكیماویة مع  المنتجات  السیطرة على  نقل  یتزامن  ما  الشراء عادةً  / متعھدي  المسوقین 

المسبق والمسوقین / متعھدي الشراء المسبق الذین یأخذون الحیازة المادیة، في حین أن الشركة لیس لدیھا سیطرة فعلیة أو  
 مشاركة إداریة مستمرة إلى الدرجة المرتبطة عادة بملكیة ھذه المنتجات. 
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳

 ثبات اإلیرادات (یتبع)(ج)   إ

 العقود مع العمالء (یتبع) 

یتم إثبات اإلیرادات فیما یتعلق بمبیعات المنتجات المكررة والبتروكیماویة على مدى الفترة وفقا لما ھو متفق علیھ وغیر  
العمالء   إلى  والبتروكیماویة  المكررة  المنتجات  تحویل  یعتبر  العمالء.  مع  االتفاقیات  من  المتمیزة  ذلك  السلع  من  سلسلة 

وتستخدم الشركة طریقة اإلنتاج لقیاس التقدم نحو االلتزام الكامل بالرضا أو التزام األداء. استخدمت الشركة المعیار الدولي  
كوسیلة عملیة لالستفادة من الحق في اصدار الفاتورة، ویتم تسجیل اإلیرادات بشكل شھري فیما یتعلق    ۱٥للتقریر المالي  

 ائع والخدمات التي للشركة الحق في فوترتھا طبقا لالتفاقیات ذات صلة. بالبض

یتم تسجیل جزء المبیعات التي تتم من خالل المسوقین / متعھدي الشراء المسبق باألسعار المؤقتة ذات الصلة المتفق علیھا 
یلھا الحقًا حسب االقتضاء بناًء على مع ھؤالء المسوقین / متعھدي الشراء المسبق في وقت تسلیم المنتجات، والتي یتم تعد

أسعار البیع الفعلیة، بعد خصم تكالیف الشحن والتوزیع. ویتم اإلفصاح عن جمیع اإلیرادات من ھذه المبیعات، سواء التي تم  
 إثباتھا في وقت التسلیم وتلك الناتجة من تعدیالت األسعار بعد التسلیم، كإیرادات من العقود المبرمة مع العمالء.

وتقدر الشركة المقابل المتغیر على أنھ المبلغ األكثر ترجیًحا بناًء على معلومات السوق المتاحة واألسعار المعلنة مؤخًرا  
للمنتجات المكررة والبتروكیماویة. وتقوم الشركة بإدراج بعض أو كامل مبلغ المقابل المتغیر في سعر المعاملة فقط إلى الحد  

س كبیر في قیمة اإلیرادات المتراكمة المثبتة عند التوصل الحقا إلى تسویة لحالة عدم الیقین  الذي یحتمل معھ عدم حدوث عك 
 المرتبطة بالمقابل المتغیر ذي الصلة. 

 یتم إثبات إیرادات خدمات الموانئ عند تقدیم الخدمات. 

 توزیعات أرباح 

 یتم إثبات إیرادات توزیعات األرباح عندما:

 م توزیعات األرباح، عادةً عند موافقة المساھمین على توزیعات األرباح؛ینشأ حق الشركة في استال -
 احتمالیة تدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بتوزیعات األرباح إلى المنشأة؛ و -
 إمكانیة قیاس مبلغ توزیعات األرباح بشكل موثوق.  -

 إیرادات الفائدة 

الفائدة الفعلیة ھو معدل الفائدة الذي یخفض  الفائدة (الربح) الفعلي. معدلیتم إثبات إیرادات الفوائد باستخدام طریقة سعر  
بالضبط المدفوعات النقدیة المستقبلیة المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة، أو عندما یكون مالئما، على مدى 

 الفترة األقصر. 

 العمالت األجنبیة  ) د(

ودي، وھو أیضا عملة النشاط للشركة. تقوم الشركة بتحویل المعامالت التي تمت  إن القوائم المالیة معروضة باللایر السع
بالعمالت األجنبیة مبدئیا إلى اللایر السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة  

 لإلثبات ألول مرة. 

بالعمالت األجنبیة باستخدام سعر الصرف السائد لعملة النشاط في   یتم إعادة تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة
 تاریخ التقریر المالي. تدرج الفروق الناشئة عن تسویة أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة.  
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳

 (د)       العمالت األجنبیة (یتبع)

ود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في تواریخ المعامالت  یتم تحویل البن
األولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف في التاریخ الذي  

م التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل الموجودات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا جرى فیھ تحدید القیمة العادلة. یت
بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة من التغیرات في القیمة العادلة للبند (على سبیل المثال، یتم إثبات 

ة في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل الشامل أو قائمة الربح أو  فروق الترجمة على البنود التي یتم إثبات الربح أو الخسار
 الخسارة أیضا في قائمة الدخل الشامل أو الربح أو الخسارة، على التوالي).  

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ) ه(

القیمة، باستثناء المشاریع تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسارة االنخفاض في  
الرأسمالیة تحت التنفیذ، والتي یتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا خسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تتضمن التكلفة المصروفات 
إنشاء  لتمویل  للقروض  التمویلیة  التكالیف  رسملة  یتم  والمعدات.  الممتلكات  على  باالستحواذ  والمتعلقة  مباشرة  المدفوعة 

 خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادھا لالستخدام المحدد لھا. الموجودات

یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات واآلالت والمعدات. 
عند تكبدھا. یتم رسملة قطع الغیار التي تعتبر ضروریة لضمان    یتم إثبات جمیع النفقات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة

 التشغیل المستمر للمصنع والتي تزید أعمارھا اإلنتاجیة عن سنة واحدة وتصنف على أنھا آالت وماكینات ومعدات تشغیل.

شركة بإدراج مثل ھذه عندما یتطلب األمر استبدال قطع ھامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات زمنیة، تقوم ال
 القطع كموجودات فردیة مع أعمار إنتاجیة محددة ویتم استھالكھا وفقا لذلك.  

سنوات، كجزء من بنود الممتلكات    ٥یتم رسملة المصروفات المتكبدة على االختبارات والتفتیش، والتي یتم إجراؤھا عادة كل  
وات. یتم إثبات جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في  واآلالت والمعدات ویتم إطفاؤھا على مدار فترة الخمس سن

 قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا. 

یتم احتساب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى األعمار اإلنتاجیة  
 المقدرة على النحو التالي: 

 عدد السنوات

 ٥۰-۱۲ مباني وبنیة تحتیة
 ٤۰-۲   آالت وماكینات ومعدات تشغیل 

 ۲٥-٦   سیارات ومعدات ذات صلة 
 ۱٤-٥  أثاث ومعدات تقنیة معلومات 

المتوقع تحقیق منافع   الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من  إثبات أي بند من بنود  إلغاء  یتم 
مستقبلیة من استخدامھ أو استبعاده. یتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء إثبات األصل (المحتسبة بالفرق  اقتصادیة  

 بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء إثبات األصل. 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 
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۱۸ 

 (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 
 عقود اإلیجار  ) و(
 

عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد ینطوي على عقد إیجار. ویعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي على عقد  
 إیجار إذا كان یتضمن حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة ما نظیر مقابل.

 
عقود اإلیجار في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة    ومطلوباتتثبت الشركة أصل لحق االستخدام  

إن   القیمة،  في  انخفاض  متراكم وخسائر  استھالك  أي  ناقصا  بالتكلفة،  مبدئیا  االستخدام  قیاس أصل حق  یتم  لالستخدام). 
عقود اإلیجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على القیاس    طلوباتلموجدت، ویتم تعدیلھ ألي عملیة إعادة قیاس  

عقود اإلیجار المعدلة ألیة مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء، وأي تكالیف مباشرة أولیة متحملة لمطلوبات  األولي  
العمر اإلنتاجي المقدر لموجودات حق    وتقدیر للتكالیف التي سیتم تفكیكھا، ناقصا أي حافز إیجاري تم استالمھ. یتم تحدید

االستخدام على نفس األساس الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء األراضي المستأجرة التي تعتبر العمر اإلنتاجي  
 المقدر لھا ھو فترة اإلیجار.

 
ن إجراؤھا على مدى مدة عقد اإلیجار،  عقود اإلیجار مبدئیا بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتعی  مطلوبات  یتم قیاس

للشركة (إذا كان سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر متوفر). یتم إعادة   المتزایدمخصومة باستخدام معدل االقتراض 
،  قیاس مطلوبات عقود اإلیجار عندما یكون ھناك تغییر في مدفوعات اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل

إذا كان ھناك تغییر في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا غیرت الشركة تقدیرھا ما 
عقود اإلیجار مقابل القیمة مطلوبات  إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء. یتم تعدیل أي إعادة قیاس في  

 تحمیلھا على الربح أو الخسارة إذا كانت القیمة الدفتریة لألصل ذي الصلة تساوي صفرا. الدفتریة ألصل حق االستخدام أو 
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة 
 

عقود اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدتھا   ومطلوباتاختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام 
شھرا أو أقل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة. تثبت الشركة مدفوعات اإلیجار المرتبطة بعقود اإلیجار ھذه   ۱۲

 كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار. 
 
 الموجودات غیر الملموسة  ) ز(
 

یمكن تحدیدھا بشكل منفصل وتقدیم منافع  یتم إثبات الموجودات غیر الملموسة مبدئیا، التي لیس لھا وجود فعلي ومع ذلك  
بعد خصم   بالتكلفة  الملموسة  الموجودات غیر  تسجیل  یتم  مباشرة.  المنسوبة  والتكالیف  الشراء  بسعر  اقتصادیة مستقبلیة، 

 اإلطفاء المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة، إن وجدت. 
 

 برامج حاسب آلي وتراخیص 
 

شراؤھا لالستخدام التجاري المتنوع ولھا أعمار إنتاجیة محدودة كموجودات غیر   یتم عرض البرامج والتراخیص التي تم
سنوات    ٥ملموسة. یتم إطفاء برامج الحاسب اآللي والتراخیص بطریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة بـ  

 سنة، على التوالي.  ۲۲-۱۲و 
 

 نھایة كل سنة مالیة وتعدل إذا لزم األمر. یتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجیة في
 

یتم قیاس الربح أو الخسارة الناتجة عن إلغاء إثبات أصل غیر ملموس باعتباره یمثل الفرق بین صافي متحصالت االستبعاد 
 والقیمة الدفتریة لألصل ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة عندما یتم إلغاء إثبات األصل.
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۱۹ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳
 
 تكالیف االقتراض  )ح(
 

یتم رسملة تكالیف االقتراض العائدة القتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤھلة التي تستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة 
جمیع تكالیف االقتراض    لتصبح جاھزة لالستخدام للغرض المقصود منھا كجزء من تكلفة األصل المتعلق بھا. ویتم إدراج

األخرى كمصروفات في الفترة التي تحدث فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من تكالیف الفوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا 
 الشركة فیما یتعلق باقتراض األموال. 

 
 األدوات المالیة  ) ط(
 

 طبقت الشركة متطلبات التصنیف والقیاس التالیة لألدوات المالیة. 
 

 إثبات وإلغاء إثبات أدوات مالیة 
 

یتم إثبات األصل المالي أو المطلوبات المالیة عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة، ویكون ذلك  
التعاقدیة   النقدیة  التدفقات  تنتھي  عندما  المالیة  الموجودات  إثبات  بإلغاء  الشركة  تقوم  التداول.  تاریخ  في  عامة  من  بصفة 

األصل، أو تقوم بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة التعاقدیة على الموجودات المالیة في معاملة یتم فیھا بشكل جوھري  
تحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة. یتم إثبات أي فائدة في ھذه الموجودات المالیة المحولة أو المحتفظ بھا من قبل الشركة 

 صل. كموجودات ومطلوبات بشكل منف 
 

 یتم إلغاء إثبات االلتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء الشركة بااللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو انقضاء أجلھ. 
 

 تصنیف األدوات المالیة
 

 الشركة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات القیاس التالیة: تقوم
 
 الموجودات التي سیتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة؛ أو )۱(

 
 القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  )۲(
 

للتدفقات   التعاقدیة  المالیة والشروط  الموجودات  إدارة  الشركة في  أعمال  التصنیف على نموذج  للموجودات  یعتمد  النقدیة 
 المالیة. 

 
 .  ۱٦تقوم الشركة بتصنیف مطلوباتھا المالیة كتلك المقاسة بالتكلفة المطفأة. تم تعریف تصنیف الموجودات المالیة في اإلیضاح  

 
 القیاس

 
ق التغیرات في  العادلة وتثبت  بقیمتھا  الخسارة  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقیمة  المالیة  األدوات  إثبات  أو  یتم  الربح  ائمة 

. یتم إثبات جمیع األدوات المالیة األخرى مبدئیا بالقیمة العادلة ویضاف لھا أي تكالیف عائدة مباشرة  تحملھاالخسارة عند  
للمعاملة. تقوم الشركة مبدئیا بقیاس ذمم تجاریة مدینة بسعر الصفقة حیث إن ذمم تجاریة مدینة ال تحتوي على عنصر تمویل 

 ھام.
 

 مالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  األدوات ال
 

أجل  إلى االحتفاظ بموجودات من  تم االحتفاظ بھ ضمن نموذج عمل یھدف  إذا  المطفأة  بالتكلفة  المالي  قیاس األصل  یتم 
 تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وتمثل الشروط التعاقدیة تدفقات نقدیة تعاقدیة تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
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 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
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۲۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳
 

 (ط)       األدوات المالیة (یتبع)
 

 األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

الربح  تتكون الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من بنود محددة بالقیمة العادلة من خالل 
إلى االحتفاظ بالموجودات  الذي یھدف  العمل  الخسارة عند اإلثبات األولي وموجودات مالیة محتفظ بھا ضمن نموذج  أو 
لتحصیل تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة وأن تمثل الشروط التعاقدیة التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تعد مدفوعات للمبلغ األصلي  

د المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یتم حساب الحركة في القیمة العادلة  والفائدة. عندما یتم تحدی
العائدة إلى التغییرات في الجودة االئتمان للشركة عن طریق تحدید التغییرات في الفروق االئتمانیة التي تفوق أسعار الفائدة  

 فصل في الدخل الشامل اآلخر. السوقیة القابلة للمالحظة ویتم عرضھا بشكل من
 

عند اإلثبات األولي، یمكن تصنیف األدوات المالیة كقیمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم وضع قیود على استخدام  
 خیار القیمة العادلة المحدد وال یمكن استخدام التصنیف إال:

 
 أو أكثر من المشتقات المتضمنة؛ فیما یتعلق بعقد كامل إذا كان العقد المضیف یحتوي على واحد  -
إذا كان تعیین األدوات المالیة یزیل أو یقلل بشكل كبیر من أوجھ عدم االتساق في القیاس أو اإلثبات (أي یلغي عدم  -

 التطابق المحاسبي) الذي قد ینشأ بطریقة أخرى من قیاس الموجودات أو الخصوم المالیة على أساس مختلف.
المطل - الموجودات  كانت  إدارة  إذا  الستراتیجیة  وفقا  العادلة  القیمة  أساس  على  أدائھا  وتقییم  إدارتھا  تتم  المالیة  وبات 

 المخاطر أو االستثمار الموثقة.
 

عند اإلثبات األولي، یتم تطبیق خیار القیمة العادلة للموجودات المالیة إذا كان یستبعد وجود تطابق محاسبي قد ینشأ بطریقة 
 أساس مختلف. تبقى معاییر خیار القیمة العادلة أعاله دون تغییر للمطلوبات المالیة. أخرى عن قیاس البنود على

 
 المقاصة 

 
تتم مقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم أو نیة 

 ي، أو تحقیق الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. لدى الشركة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصاف 
 
 االنخفاض في القیمة ) ي(
 

 الموجودات المالیة 
 

تقریر مالي، تطبق الشركة نھجا من ثالث مراحل لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الموجودات المالیة  كل  في تاریخ  
تنتقل   المطفأة.  بالتكلفة  یتم حسابھا  التغییر في جودة االئتمان منذ  التي  بناًء على  التالیة  الثالث  المراحل  الموجودات عبر 

 اإلثبات األولي: 
 
 شھرا  ۱۲: الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى ۱المرحلة   )۱(
 

قیمتھا   تنخفض  لم  والتي  األولي  اإلثبات  منذ  االئتمان  مخاطر  في  زیادة جوھریة  فیھا  تحدث  لم  التي  للتعرضات  بالنسبة 
االئتمانیة عند نشأتھا، یتم إثبات جزء الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المرتبط باحتمال وقوع أحداث تخلف عن  

 المقبلة.  ۱۲السداد خالل األشھر الـ 
 
 غیر منخفضة القیمة االئتمانیة -: الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر ۲المرحلة   )۲(
 

تمانیة التي حدثت فیھا زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي ولكن لم تنخفض قیمتھا بالنسبة للتعرضات االئ
 االئتمانیة، یتم إثبات الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. 
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۲۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳

 (ي)       االنخفاض في القیمة (یتبع) 

 منخفضة القیمة االئتمانیة -الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر : ۳المرحلة   )۳(

النقدیة  التدفقات  تأثیر ضار على  أكثر ذي  أو  االئتمانیة عند حدوث حدث  القیمة  بأنھا منخفض  المالیة  الموجودات  تعتبر 
ھا االئتمانیة، یتم إثبات الخسارة االئتمانیة التقدیریة المستقبلیة لألصل المالي. بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمت 

المتوقعة على مدى العمر ویتم حساب إیرادات الفوائد من خالل تطبیق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة (بعد خصم 
 المخصص) بدال من إجمالي القیمة الدفتریة. 

الیة تعثرا مالیا كبیرا للمقترض، أو عجزا أو تخلفا  یمكن أن یتضمن الدلیل الموضوعي على انخفاض قیمة الموجودات الم
من قبل المقترض، أو إعادة ھیكلة قرض أو سلفة من قبل المنشأة وفقا لشروط من الممكن أال تأخذھا الشركة بعین االعتبار 

ن البیانات  والمؤشرات على تعرض المقترض أو المصدر لخطر اإلفالس، أو اختفاء سوق نشط لألوراق المالیة، أو غیرھا م
التي یمكن مالحظتھا فیما یتعلق بشركة ما، مثل التغییرات السلبیة في حالة الدفع للمقترضین أو المصدرین في الشركة، أو  

 الظروف االقتصادیة التي ترتبط بالتقصیر في الشركة. 

ھناك زیادة جوھریة في مخاطر تأخذ الشركة في اعتبارھا احتمالیة التعثر عند اإلثبات األولي للموجودات وفیما إذا كان  
االئتمان بشكل مستمر خالل كل فترة تقریر مالي. ولتقییم ما إذا كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان تقوم الشركة 
بمقارنة مخاطر االئتمان على الموجودات كما في تاریخ التقریر المالي مع مخاطر التعثر كما في تاریخ اإلثبات األولي.  

 ذ في االعتبار معلومات التوقعات المستقبلیة المعقولة والداعمة. وھي تأخ

ترى الشركة أن ھناك دلیال یشیر على االنخفاض في القیمة على كال المستوین الفردي والجماعي. ویتم تقییم جمیع األدوات  
لتي تم تكبدھا ولكن لم یتم المالیة الفردیة الھامة التي وجدت غیر منخفضة القیمة بشكل جماعي لالنخفاض في قیمتھا وا 

 تحدیدھا بعد.

یتم إدراج خسائر االنخفاض في القیمة لألداة المالیة في قائمة الربح أو الخسارة وتنعكس في انخفاض قیمة الخسائر االئتمانیة. 
لربح أو اقائمة  وعندما ینتج عن األحداث الالحقة تخفیض خسارة االنخفاض في القیمة، یتم عكس ھذا التخفیض من خالل  

 الخسارة. 

عندما یتعذر تحصیل أصل ما، یتم شطبھ مقابل المخصص ذي الصلة. یتم شطب ھذه الموجودات بعد استنفاذ جمیع سبل  
مبلغ  المحذوفة سابقا تخفض  المبالغ  المستردة الحقا من  المبالغ  إن  الخسارة.   مبلغ  تحدید  عند  الممكنة وكذلك  االسترداد 

الربح أ قائمة  الالحقة وكان ھذا  المصروفات في  الفترة  القیمة في  االنخفاض في  الخسارة.  في حال انخفضت خسارة  و 
االنخفاض مرتبط ارتباطا موضوعیا بحدث وقع بعد تحدید االنخفاض في القیمة، یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة  

 سارة.  المثبتة سابقا بتعدیل المخصص. یتم إثبات مبلغ ھذا العكس في قائمة الربح أو الخ

وتقیس بدل الخسارة بمبلغ یساوي الخسائر    ۹اعتمدت الشركة النھج المبسط المسموح بھ في المعیار الدولي للتقریر المالي  
 االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر لجمیع الذمم المدینة التجاریة. 

 الموجودات غیر المالیة 

تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرا على احتمال حدوث انخفاض في قیمة أصل ما. وفي    كل  تقوم الشركة في تاریخ
حال وجود أي مؤشر على ذلك أو عندما یتطلب األمر إجراء فحص سنوي النخفاض القیمة، فإن الشركة تقوم بتقدیر القیمة 

لة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد ناقصاً تكالیف االستبعاد القابلة لالسترداد لألصل. القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العاد
أو ھي القیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة القابلة لالسترداد ألصل واحد ما لم یكن األصل غیر مولد لتدفقات 

لموجودات. عندما تتجاوز القیمة نقدیة داخلة إلى داخل الشركة مستقالً بشكل كبیر عن تلك الموجودات األخرى أو مجموعة ا
الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھ أو قیمتھا القابلة لالسترداد فإنھ یتم اعتبار منخفض القیمة ویتم خفض قیمتھ إلى  

 قیمتھ القابلة لالسترداد. 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳

 (یتبع) (ي)       االنخفاض في القیمة 

 الموجودات غیر المالیة (یتبع) 

یشارك المقیِّمون الخارجیون في تقییم الموجودات الھامة. یتم تحدید مشاركة المقیّمین الخارجیین من قبل الشركة بعد المناقشة 
المع إذا كانت  السوقیة واالستقاللیة وما  الدرایة  الشركة. تشمل معاییر االختیار سمعة  المراجعة في  المھنیة مع لجنة  اییر 

 متبعة. وتقرر الشركة، بعد المناقشة مع المقیمین الخارجیین، استخدام أسالیب التقییم والمعطیات المناسبة لكل حالة. 

تقریر، تقوم الشركة بتحلیل الحركات في قیم الموجودات والمطلوبات المطلوب إعادة قیاسھا أو إعادة تقییمھا   كل في تاریخ
وبالنسبة لھذا التحلیل، تقوم الشركة بالتحقق من المدخالت الھامة المطبقة في التقییم األخیر عن طریق   وفقاً لسیاسات الشركة. 

تجمیع المعلومات في عملیة حساب التقییم للعقود والمستندات األخرى ذات الصلة. تقارن الشركة أیضا التغیر في القیمة  
 ات صلة لتحدید ما إذا كان التغییر معقوًال. العادلة لكل أصل والمطلوبات التي لھا موارد خارجیة ذ

في سیاق تقییم القیمة قید االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة للوصول إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل  
لمتعلقة باألصل. في یعكس التقییمات الحالیة للسوق من حیث القیمة الزمنیة للمال والمخاطر اما قبل الضریبة والذي خصم 

سیاق تحدید القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع، یتم أخذ أحدث معامالت في السوق في االعتبار. وفي حالة عدم القدرة على  
تحدید مثل ھذه المعامالت، فیتم استخدام نموذج تقییم مالئم لھذا الغرض. یتم تدعیم تلك الحسابات عن طریق مضاعفات  

 سھم المدرجة للشركات المطروحة للتداول العام أو مؤشرات القیمة العادلة األخرى المتاحة.  التقییم وأسعار األ

 تبني الشركة حسابھا لالنخفاض في القیمة على أساس المیزانیات التفصیلیة وحسابات التنبؤ. 

خسائر االنخفاض في القیمة المسجلة  یتم إثبات  یتم إجراء تقییم في كل تاریخ تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على أن  
 .  كتكالیف تمویلیة في قائمة الربح والخسارة سابقاً لم تعد موجودة أو انخفضت قیمتھا

یتم إجراء تقییم في كل تاریخ تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل على أن خسائر االنخفاض في القیمة المسجلة سابقاً 
ا. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد من األصل  لم تعد موجودة أو انخفضت قیمتھ
سابقًا فقط إذا كان ھناك تغیراُ في االفتراضات   المعترف فیھااالنخفاض في القیمة   خسارةأو الوحدة المولدة للنقد. یتم عكس 

بات آخر خسارة انخفاض في القیمة. ویكون عكس القید محدودا  المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إث
بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد أو تتجاوز القیمة الدفتریة، بعد طرح االستھالك، التي كان 

ذا العكس في قائمة الربح  نخفاض في القیمة لألصل في سنوات سابقة ویتم إثبات ھ السیتم تحدیدھا لو لم تسجل أي خسارة ا
 أو الخسارة. 

 ذمم مدینة تجاریة ) ك(

الذمم المدینة التجاریة عبارة عن مبالغ مستحقة من عمالء مقابل بیع بضائع في سیاق العمل العادي. یتم إثبات الذمم المدینة  
التجاریة مبدئیا بالقیمة العادلة وتدرج الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض  

ثبات المبالغ المستردة التي تم شطبھا سابقا في قائمة الربح أو الخسارة مقابل المصروفات العمومیة في القیمة، إن وجد. یتم إ
 واإلداریة.  

 المخزون ) ل(

یتم إثبات المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام أساس  
تكالیف المتكبدة في سیاق العمل المعتاد لجلب كل منتج إلى موقعھ وحالتھ الراھنة. في حالة  المتوسط المرجح وتشمل جمیع ال

األعمال تحت التنفیذ والبضائع تامة الصنع، تشمل التكلفة تكلفة الشراء وتكلفة التكریر والمعالجة بما في ذلك نسبة مناسبة 
 تشغیلیة العادیة. من االستھالك والنفقات العامة لإلنتاج بناًء على القدرة ال

سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة  على القابلة للتحقق المخزون   صافي قیمةیعتمد إن 
 الالزمة لإلكمال والتكالیف الالزمة للبیع.
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 النقد وما في حكمھ ) م(

النقد وما في   العالیة، إن  یتكون  السیولة  البنوك واالستثمارات قصیرة األجل ذات  النقد في الصندوق وأرصدة  حكمھ من 
 وجدت، والتي تكون آجال استحقاقھا األصلیة خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الشراء. 

 الزكاة والضریبة ) ن(

السعودیة. یتم تحمیل الزكاة وضرائب الدخل على  یتم احتساب الزكاة وضریبة الدخل وفقا للوائح المالیة في المملكة العربیة  
قائمة الربح أو الخسارة. ویتم تسجیل المبالغ اإلضافیة المستحقة، إن وجدت، عند استكمال الربوط النھائیة عند تحدیدھا. یتم 

ھمین العمومیین استرداد الزكاة وضریبة الدخل التي تدفعھا الشركة من قبل المساھمین المؤسسین المعنیین باستثناء المسا
 ویتم تعدیلھا وفقا لذلك في حسابات حقوق الملكیة الخاصة بھم.

یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة االلتزام على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات 
 وقیمھا الدفتریة ألغراض التقریر المالي في تاریخ القوائم المالیة. 

ثبات مطلوبات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة، إال عندما ینشأ االلتزام الضریبي المؤجل  یتم إ
من اإلثبات األولي لشھرة أو أصل أو مطلوبات في معاملة ال تمثل تجمیع أعمال وفي وقت المعاملة، وال یؤثر ذلك على 

 للضریبة.   الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعة

یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة القابلة للخصم، والمرحل من أرصدة الضریبة غیر المستخدمة  
والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة یمكن مقابلھ استخدام  

 فروق مؤقتة قابلة للخصم. 

احتساب الضریبة المؤجلة المتعلقة بالبنود المثبتة خارج قائمة الربح أو الخسارة إما في قائمة الدخل الشامل أو في حقوق    یتم
 الملكیة مباشرة.

تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ من    كل  تتم مراجعة القیم الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ
المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع أو جزء من موجودات الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقییم 

وجود تقریر مالي ویتم إثباتھا إلى الحد الذي یصبح فیھ من المحتمل كل موجودات الضریبة المؤجلة غیر المثبتة في تاریخ
 أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة ستسمح باسترداد أصل الضریبة المؤجلة. 

أنظمة  السعودیة بموجب  العربیة  المملكة  المقیمة في  المعامالت مع األطراف غیر  باستقطاع ضرائب على  الشركة  تقوم 
 ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة. 

 منافع الموظفین  ) س(

 الخدمة مكافأة نھایة 

المنافع  المنافع بموجب خطة  التوظیف. یتم تحدید تكلفة تقدیم  انتھاء  لما بعد  تدیر الشركة خطة منافع محددة غیر ممولة 
المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم إثبات األرباح والخسائر اإلكتواریة بالكامل في الفترة التي تحدث فیھا 

 ل.ال یتم إعادة تصنیف إعادة القیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة. في قائمة الدخل الشام
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 (س)       منافع الموظفین (یتبع)
 

 مكافأة نھایة الخدمة (یتبع) 
 

 تكالیف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة:  إدراجیتم 
 
 تاریخ تعدیل الخطة أو تخفیض مدتھا، و -
 التاریخ الذي تقوم فیھ الشركة بإثبات تكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.  -
 

غیرات  یتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي مطلوبات المنافع المحددة. وتدرج الشركة الت
 التالیة في صافي التزامات البرنامج ضمن تكلفة المبیعات والمصروفات العمومیة واإلداریة في قائمة الربح أو الخسارة: 

 
تكالیف الخدمات التي تتكون من تكالیف الخدمات الحالیة، وتكالیف الخدمات السابقة، واألرباح والخسائر من تخفیص  -

 المدة والتسویات غیر الروتینیة؛ و
 افي مصروفات أو إیرادات الفائدة.ص -
 

 تشتمل مطلوبات المنافع المحددة على القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة، بعد خصم تكالیف الخدمة السابقة. 
 

 برنامج مدخرات الموظفین 
 

مساھمة الموظف مع مساھمة  تتولى الشركة تنفیذ برنامج مدخرات ("البرنامج") بالنیابة عن موظفیھا، وتضاھي الشركة  
قبل   البرنامج من  المساھمة في  البرنامج. تعد  الموظف في  البرنامج وفقا ألولویة مساھمة  أجل  تقل عنھا من  أو  تساویھا 
الموظفین المنتظمین الذین أكملوا فترتھم التجریبیة اختیاریة ویجوز للموظفین أن یستثمر أو ال یستثمر في البرنامج. یتم 

ات الشركة كمصروفات موظفین وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة. رتبت الشركة مع البنك المحلي، باعتباره  إثبات مساھم
 البنك الراعي، إلدارة البرنامج بالنیابة عن الشركة وفقا ألحكام الشریعة اإلسالمیة.

 
 برنامج تملك األسھم للموظفین 

 
تملك األسھم المقدمة للعاملین وفقا لبرنامج تملك أسھم العاملین استنادا إلى القیمة  یتم قیاس تكلفة العاملین المتعلقة بخیارات  

العادلة للسھم في تاریخ منح حق التملك. یتم إثبات التكلفة كمصروفات موظفین على مدى الفترة التي یتحقق فیھا األداء  
یصبح فیھ الموظفون المعنیون كاملي األھلیة للمنح   المتفق المطلوب و/أو مدة الخدمة المتفق علیھا وتنتھي في التاریخ الذي 

("تاریخ االستحقاق"). یتم إثبات المصروف المتراكم ألسھم حقوق الملكیة وتتم تسویتھ في كل تاریخ تقریر مالي إلى أن  
د أھلیة یعكس تاریخ االستحقاق المدى الذي تنتھي عنده فترة التأھیل وأفضل تقدیر للشركة لعدد الحصص التي سوف تتأك

استحقاقھا بشكل نھائي. ویتم إثبات الحركة على المصروفات المتراكمة في بدایة ونھایة الفترة على قائمة الربح أو الخسارة 
 لتلك الفترة.

 
األسھم التي تم شراؤھا یتم االحتفاظ بھا لدى بنك یقوم بدور أمین حفظ لبرنامج تملك األسھم للموظفین ویتم إدراجھا بالتكلفة 

ا من حقوق الملكیة وذلك حتى انتھاء فترة التأھیل وتحویل تلك األسھم للعاملین. وفي تاریخ االستحقاق للخیار الفردي،  خصم
(خسائر   /  األرباح المبقاة  على   كتعدیل ملكیة  موظف وتكلفة شراء األسھم مباشرةمقدمة للخدمة الالالفرق بین تكلفة    تحمیلیتم  

 متراكمة) كتعدیل حقوق الملكیة. 
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۲٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) -۳

 التقاریر القطاعیة  ) ع(

 القطاع التشغیلي

 القطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات و العملیات: 

 تعمل في أنشطة تدر إیرادات؛  )۱(

تقوم اإلدارة بتحلیل نتائج عملیاتھا باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و  )۲(

 تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل مستقل. )۳(

 المخصصات  )ف(

ھناك احتمال أن یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون  
یُطلب منھا سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى الخارج تجسد منافع اقتصادیة ویكون باإلمكان إجراء تقدیر  
یعتد بھ لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع الشركة استرداد بعض أو كل المخصص، على سبیل المثال، بموجب عقد تأمین یتم إثبات 

ل منفصل، ولكن فقط عندما یكون ھذا االسترداد مؤكًدا بالفعل. ویتم عرض المصروفات المرتبطة بمخصص االسترداد كأص
 في قائمة الربح أو الخسارة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

 
 العقارات االستثماریة ) ص(
 

. یتم قیاس العقارات العقارات االستثماریة ھي أراضي ومباني محتفظ بھا ألغراض التأجیر أو زیادة رأس المال أو كلیھما
لنموذج التكلفة ویتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدار عمرھا اإلنتاجي. یتم إلغاء   االستثماریة وفقاً 

 إثبات العقارات االستثماریة عند بیعھا أو عندما تشغلھا الشركة أو إذا لم یتم االحتفاظ بھا لزیادة قیمتھا. 

 االتفاقیات مع المساھمین المؤسسین -٤

المساھمین المؤسسین للشركة ھم شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) وشركة سومیتومو كیمیكال المحدودة 
من الحصص في رأس مال الشركة. أبرمت الشركة اتفاقیات    ٪۳۷٫٥(سومیتومو للكیماویات)، حیث تملك كل منھما نسبة  

ساھمین المؤسسین والشركات التابعة لھم بما في ذلك من بین أمور أخرى بعض االتفاقیات الرئیسیة ذات  مختلفة مع الم
الصلة بالتقاریر المالیة ملخصة أدناه: 

 اتفاقیة تورید إمدادات النفط الخام ۱-٤

السعودیة لتورید احتیاجات الشركة من م مع أرامكو  ۲۰۰٦ینایر    ۲۸أبرمت الشركة اتفاقیة تورید إمدادات زیت خام بتاریخ  
للمجمع بكمیة ال تزید عن   الخام  الزیت  السعودیة   ٤۰۰٫۰۰۰توریدات  التي تبیع بھ أرامكو  السعر  برمیل یومیا. ویعتمد 

مخزون الزیت الخام (من بین عدة عوامل سوقیة متغیرة أخرى) على األسعار الدولیة المختلفة للزیت الخام. تسري اتفاقیة 
 م. ۲۰۰۸أكتوبر  ۱عاما اعتبارا من  ۳۰د إمدادات مخزون الزیت الخام لمدة توری

 اتفاقیات تورید إمدادات اإلیثان  ۲-٤

م مع أرامكو السعودیة لتزوید ۲۰۱٥مارس    ۱٦م و  ۲۰۰٦ینایر    ۲۸أبرمت الشركة اتفاقیات تورید إمدادات اإلیثان في  
ملیون قدم مكعب قیاسي في الیوم.   ۱۲٥بالمجمع، بإجمالي حد أقصى یبلغ    الشركة بمتطلباتھا من إمدادات اإلیثان فیما یتعلق

ویعتبر السعر الذي تبیع بھ أرامكو السعودیة مخزون إمدادات اإلیثان إلى الشركة ھو السعر الشائع التطبیق من قبل أرامكو 
سنة تبدأ من التواریخ    ۲۰ثان ساریة لمدة  السعودیة على العمالء الصناعیین في المملكة. اتفاقیات تورید المواد األولیة لإلی

 الفعلیة المحددة في االتفاقیات.
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۲٦ 

 اتفاقیات مع المساھمین المؤسسین (یتبع)  -٤

 اتفاقیة تورید إمدادات البوتان ۳-٤

ال م مع أرامكو السعودیة لتورید احتیاجات الشركة من إمدادات البوتان بكمیة ۲۰۰٦ینایر  ۲۸وقعت الشركة اتفاقیة بتاریخ 
برمیل یومیا. ویعتبر السعر الذي تبیع بھ أرامكو السعودیة مخزون إمدادات البوتان إلى الشركة ھو    ۱۲٫۰۰۰تزید عن  

السعر الشائع التطبیق من قبل أرامكو السعودیة على عمالئھا الصناعیین في المملكة. تسري اتفاقیة تورید إمدادات مخزون  
 م. ۲۰۰۸ سمبردی ۱عاما اعتبارا من   ۲۰البوتان لمدة 

 اتفاقیة مبیعات المنتجات البترولیة ٤-٤

۳۲م، أبرمت الشركة اتفاقیة بیع منتجات البترولیة مع أرامكو السعودیة لتورید زیت الوقود بحد أقصى ۲۰۰٦یولیو  ۳في 
والكھرباء (راوك) الستخدامھ كوقود  ملیون برمیل شھریًا والتي ستقوم الشركة بدورھا بتوریده لشركة رابغ العربیة للمیاه  

الذي وضعتھ  السائد  السعر  الوقود للشركة ھو  السعودیة زیت  الذي تبیع بھ أرامكو  الشركة. السعر  لتموین بعض مرافق 
 م.۲۰۰۸یونیو  ۱سنة اعتبارا من   ۲٥الحكومة في تاریخ تسلیم المنتج للشركة. تسري االتفاقیة لمدة 

 اتفاقیة تزوید الوقود  ٥-٤

۲۰م، أبرمت الشركة اتفاقیة تورید زیت وقود مع أرامكو السعودیة لتورید زیت الوقود بحد أقصى  ۲۰۱٥مارس    ۱٦في  
ملیون برمیل شھریًا والتي ستقوم الشركة بدورھا بتوریدھا إلى شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك) الستخدامھا  

تبیع بھ أرامكو السعودیة زیت الوقود للشركة ھو السعر السائد الذي وضعتھ  كوقود لتموین بعض مرافق الشركة. السعر الذي  
 م. ۲۰۱۸فبرایر   ۱٥سنة اعتبارا من   ۲٥الحكومة في تاریخ تسلیم المنتج للشركة. تسري االتفاقیة لمدة 

 اتفاقیة تورید مبیعات الغاز المخصصة ٦-٤

غاز المخصصة مع أرامكو السعودیة لتورید مبیعات الغاز بحد ، أبرمت الشركة اتفاقیة تورید مبیعات ال۲۰۲۰یولیو    ۱في  
ملیون قدم مكعب في الیوم. ویعتبر السعر الذي تبیع بھ أرامكو السعودیة مبیعات الغاز للشركة ھو سعر السوق   ٥۰أقصى  

قت آلخر. تسري  المحلي السائد في المملكة العربیة السعودیة، على النحو الذي تحدده الجھة الحكومیة ذات الصلة من و
 م. ۲۰۲۰یولیو   ۱عاًما تبدأ من  ۲۰اتفاقیة تورید مبیعات الغاز المخصصة لمدة 

 اتفاقیة الشراء المسبق للمنتجات المكررة للمرحلة األولى  ۷-٤

م، أبرمت الشركة بتوقیع اتفاقیة شراء مسبق للمنتجات المكررة للمرحلة األولى مع أرامكو السعودیة  ۲۰۱۹یونیو    ۱۳في  
ـ "مشتري" لبعض المنتجات المكررة المدرجة فیھا المنتجة من قبل المجمع. تسري اتفاقیة الشراء المسبق للمنتجات المكررة  ك

 سنوات أخرى.   ٥م، ویمكن تمدیدھا بعد ذلك لمدة ۲۰۱۹مایو  ۱سنوات ابتداًء من  ٥لمدة 

 اتفاقیة تحمیل وتسویق الكبریت والمنتجات المكررة  ۸-٤

م أبرمت الشركة اتفاقیة تحمیل وتسویق كبریت ومنتجات مكررة مع أرامكو السعودیة كـ "مسوق" ۲۰۱۹  یونیو  ۱۳في  
سنوات  ٥لبعض المنتجات المكررة المنتجة من قبل المجمع. تسري اتفاقیة تحمیل وتسویق الكبریت والمنتجات المكررة لمدة  

 وات إضافیة.  سن ٥م، ویمكن تمدیدھا بعد ذلك لمدة ۲۰۱۹مایو  ۱ابتداًء من 
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۲۷ 

 اتفاقیات مع المساھمین المؤسسین (یتبع)  -٤

 اتفاقیات تحمیل وتسویق الغازات البترولیة المسالة والنافتا الخفیفة  ۹-٤

المساھمین  ۲۰۱٥مارس    ۱٦في   الخفیفة مع  والنافتا  المسال  الطبیعي  الغاز  لتحمیل وتسویق  اتفاقیات  الشركة  أبرمت  م، 
سنوات ابتداًء من   ۱۰المؤسسین كـ "مسوقین" لغازات البترول المسالة والنافتا الخفیفة من المجمع. تسري االتفاقیات لمدة  

م، أبرمت ۲۰۲۱نوفمبر    ۲۲سنوات أخرى إضافیة. ومع ذلك، في    ٥لمدة  م ویمكن تمدیدھا بعد ذلك  ۲۰۱۸نوفمبر    ۳۰
) مع أرامكو السعودیة، والتي بموجبھا، ستقوم أرامكو  ۱۰-٤الشركة اتفاقیة شراء النافتا الخفیفة للمرحلة الثانیة (اإلیضاح  

لشروط واألحكام المذكورة في المرحلة  م بشراء وبیع النافتا الخفیفة من الشركة وفقاً ل۲۰۲۱سبتمبر    ۱السعودیة اعتباًرا من  
الثانیة من اتفاقیة الشراء المسبق للنافتا الخفیفة وحیث یجب االستمرار في رفع وتسویق غاز البترول المسال وفقاً التفاقیات 

 رفع وتسویق غاز البترول المسال والنافتا الخفیفة.   

 ثانیة اتفاقیة الشراء المسبق للنافتا الخفیفة للمرحلة ال ۱۰-٤

م، أبرمت الشركة اتفاقیة شراء مسبق للنافتا الخفیفة للمرحلة الثانیة مع شركة أرامكو السعودیة بصفتھا ۲۰۲۱نوفمبر    ۲۲في  
۳۰م وتسري حتى  ۲۰۲۱سبتمبر    ۱"المشتري" للنافتا الخفیفة التي ینتجھا المجمع. ھذه االتفاقیة ساریة المفعول اعتباراً من  

سنوات أخرى.     ٥للتمدید لفترة م، وقابلة ۲۰۲۸نوفمبر 

 اتفاقیات تحمیل وتسویق المنتجات البتروكیماویة للمرحلة األولى ۱۱-٤

بتاریخ  ۲۰۰٦مارس    ۱۱في   تعدیلھ  تم  وكما  المنتجات  ۲۰۱٤أبریل    ۱م،  وتسویق  لتحمیل  اتفاقیات  الشركة  أبرمت  م، 
یات المحدودة كـ "مسوقین" للمنتجات الكیمیائیة للمرحلة األولى  البتروكیماویة مع أرامكو السعودیة وسومیتومو أسیا للكیماو

م ویمكن ۲۰۱٤أبریل    ۱سنوات ابتداًء من    ۱۰المنتجة من قبل المجمع. تسري اتفاقیات تسویق المنتجات البتروكیماویة لمدة  
م، خصصت۲۰۱۷مارس    ۲۸سنوات أخرى متتالیة. وفقاً التفاقیات التخصیص واالفتراض بتاریخ    ٥تمدیدھا بعد ذلك لمدتي  

شركة  الشقیقة،  بشركتھا  الخاصة  البتروكیماویة  المنتجات  تسویق  اتفاقیات  بموجب  والتزاماتھا  حقوقھا  السعودیة  أرامكو 
فبرایر    ۱۱). عالوة على ذلك، ووفقاً التفاقیات التنازل واالفتراض بتاریخ  سي  تيأرامكو السعودیة لتجارة المنتجات (أیھ  

أكسید البروبیلین،    -) اتحاد مصنعي مضخات النفط  ۱أیھ تي سي بتحدید حقوقھا والتزاماتھا بموجب: (  م، قامت شركة۲۰۲۰
) باقي أعضاء اتحاد مصنعي مضخات النفط، إلى ۲لشركة أرامكو التجاریة سنغافورة بي تي إي المحدودة (أیھ تي إس) و (

م، قامت كل من شركة أیھ تي إس  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ي  شركة أرامكو للكیماویات (أیھ سي سي). خالل السنة المنتھیة ف 
الشركة   إلى  الخاصة بھا  النفط  اتحاد مصنعي مضخات  اتفاقیات  أیھ سي سي بنقل حقوقھما والتزاماتھما بموجب  وشركة 

 م.   ۲۰۲۱أكتوبر  ٥السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) وفقاً التفاقیات التحویل الساریة اعتبارا من  

 ت تحمیل وتسویق المنتجات البتروكیماویة للمرحلة الثانیةاتفاقیا ۱۲-٤

م، أبرمت الشركة اتفاقیات لتحمیل وتسویق المنتجات البتروكیماویة مع أرامكو السعودیة وسومیتومو ۲۰۱٥مارس  ۱٦في  
المجمع. تسري االتفاقیات لمدة  أسیا للكیماویات المحدودة كـ "مسوقین" للمنتجات الكیمیائیة للمرحلة الثانیة المنتجة من قبل  

سنوات أخرى. وفقاً التفاقیات التنازل واالفتراض    ٥سنوات ابتداًء من تاریخ اإلنتاج المتراكم ویمكن تمدیدھا بعد ذلك لمدة    ۱۰
م، تنازلت أرامكو السعودیة عن حقوقھا والتزاماتھا بموجب اتفاقیة شراء المواد األولیة الخاصة ۲۰۲۰فبرایر    ۱۱بتاریخ  

بھا إلى الشركات التابعة لھا؛ شركة أرامكو للكیماویات (أیھ سي سي) وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة بي تي إي المحدودة 
م، نقلت شركة أیھ سي سي حقوقھا والتزاماتھا بموجب اتفاقیات ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(أیھ تي إس). خالل السنة المنتھیة في  

لى الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) وشركة أرامكو التجاریة (أیھ اتحاد مصنعي مضخات النفط الخاصة بھا إ
حقوقھا والتزاماتھا بموجب اتفاقیات اتحاد مصنعي    إس  تي سي) و شركة أرالنكسیو ھولندا بي في ونقلت شركة أیھ تي 

ا للصناعات األساسیة (سابك) بموجب تحویل  السعودیة  الشركة  إلى  بھا  الخاصة  النفط  من  مضخات  اعتباراً  ٥التفاقیات 
م. ۲۰۲۱أكتوبر 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۸ 

 اتفاقیات مع المساھمین المؤسسین (یتبع)  -٤

 اتفاقیة التوزیع المحلي  ۱۳-٤

"الموزع"  ۲۰۱۸أكتوبر    ۳في   باعتبارھا  المنتجات  لتجارة  السعودیة  أرامكو  توزیع محلي مع  اتفاقیة  الشركة  أبرمت  م، 
لمحلي، تقوم الشركة بتورید بعض المنتجات البتروكیماویة إلى شركة أرامكو السعودیة المحلي. وفقًا لشروط اتفاقیة التوزیع ا

م، قامت شركة ۲۰۲۰فبرایر    ۱۱لتجارة المنتجات لبیعھا وتوزیعھا داخل المملكة. ووفقاً التفاقیة التنازل واالفتراض بتاریخ  
 ۳۱لى شركة أیھ سي سي. خالل السنة المنتھیة في  أیھ تي سي بنقل حقوقھا والتزاماتھا بموجب اتفاقیة التوزیع المحلي إ

م، قامت شركة أیھ سي سي بتحویل حقوقھا والتزاماتھا بموجب اتفاقیة التوزیع المحلي إلى شركة سابك وفقاً ۲۰۲۱دیسمبر  
ما یتعلق م. تنتھي التزامات التورید والتوزیع الخاصة بكل طرف فی۲۰۲۱أكتوبر    ٥التفاقیة نقل ملكیة ساریة اعتباراً من  

 بمنتج معین عند انتھاء أو إنھاء اتفاقیة تحمیل وتسویق المنتجات العالمیة الخاصة بنفس المنتج.

 اتفاقیات ترخیص التكنولوجیا  ۱٤-٤

أبرمت الشركة بعض اتفاقیات ترخیص تقنیة مع شركة سومیتومو للكیماویات كـ "مانح ترخیص". وفقًا لھذه االتفاقیات، 
الشركة   االتفاقیات  تقوم  معینة. ستبقى  بمنتجات  الخاصة  العملیات  الصلة الستخدامھا في وحدات  ذات  التقنیات  بترخیص 
سنة تبدأ من تاریخ سریان منح الترخیص (حسب ما یتم إخطار الشركة بذلك من قبل شركة سومیتومو    ۱٥ساریة لمدة  
 للكیماویات). 

 اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة ۱٥-٤

م. وفقا لشروط اتفاقیة التسھیالت ۲۰۰٦مارس    ۱۸الشركة اتفاقیة تسھیل ائتماني مع مساھمیھا المؤسسین اعتبارا من  أبرمت  
ملیون لایر سعودي متاحة   ٦٬۲۰٦االئتمانیة، قام الشركاء المؤسسون بتوفیر تسھیالت قروض بإجمالي حد أقصى قدره  

 للشركة، ألغراض تطویر وتصمیم وبناء المجمع. 

 اتفاقیات تسھیالت الشركات المتجددة  ۱٦-٤

أبرمت الشركة اتفاقیات تسھیالت شركات متجددة مع أرامكو السعودیة وشركة سومیكا للتمویل المحدودة، وھي شركة تابعة  
م. وفقًا لشروط اتفاقیات التسھیالت ھذه، قام كل مقرض  ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰مملوكة بالكامل لشركة سومیتومو كیمیكال في  

 ملیون لایر سعودي). ٥٬٦۲٥ملیون لایر سعودي (بمجموع  ۲٬۸۱۲٫٥تسھیالت شركات للشركة بمبلغ بتقدیم 

 اتفاقیة تسھیالت الشركات ۱۷-٤

السعودیة في   أرامكو  اتفاقیة تسھیالت شركات مع  الشركة  أتاحت ۲۰۲۰سبتمبر    ۳۰أبرمت  لبنود ھذه االتفاقیة،  م. وفقا 
 ملیون لایر سعودي. ۱٬۸۷٥لغ أرامكو السعودیة للشركة تسھیالت بمب

اتفاقیة إیجار األرض   ۱۸-٤

م. وفقًا  ۲۰۱٥مارس    ۱٦م وتم تعدیلھا في  ۲۰۰٥نوفمبر    ۱أبرمت الشركة اتفاقیة إیجار أرض مع أرامكو السعودیة بتاریخ  
۱ركة بسعر  ملیون متر مربع من األرض للش  ۲۰لشروط اتفاقیة تأجیر األراضي، تقوم أرامكو السعودیة بتأجیر حوالي  

 سنة، قابلة للتمدید لفترات إضافیة متتالیة حسب ما یتفق علیھ بین الطرفین.  ۹۹لایر سعودي للمتر المربع في السنة، لمدة 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۲۹ 

 اتفاقیات مع المساھمین المؤسسین (یتبع)  -٤

 اتفاقیة تأجیر أرض مجمع رابغ للبالستیك  ۱۹-٤

اتفاقیة تأجیر أرض مجمع رابغ للبالستیك مع أرامكو السعودیة. بموجب االتفاقیة، م، أبرمت الشركة ۲۰۲۱نوفمبر  ۲۱في 
 ۱ملیون متر مربع من األراضي في موقع مجمع تقنیات البالستیك بسعر    ۲٫٤تقوم أرامكو السعودیة بتأجیر ما یقرب من  

ة للتمدید لفترات إضافیة متتالیة حسب ما م قابل۲۰۲۱أكتوبر   ۱سنة اعتباراً من  ۳٥لایر سعودي للمتر المربع سنویاً، لمدة 
 یتفق علیھ بین الطرفین. 

 اتفاقیة إیجار المحطة ۲۰-٤

مع أرامكو السعودیة فیما یتعلق بمیناء رابغ البحري الحالي.  المحطة  أبرمت الشركة اتفاقیة إیجار  م ،  ۲۰۰٦مارس    ۲بتاریخ  
السعودیة للشركة حقا حصریا الستخدام وتشغیل مرافق میناء رابغ وموقع میناء  وفقا لشروط ھذه االتفاقیة، تمنح أرامكو  

 سنة.  ۳۰رابغ لمدة 

اتفاقیة مجمع رابغ   ۲۱-٤

سنة فیما یتعلق بإیجار    ۲٥م لمدة  ۲۰۱٤أكتوبر    ۱أبرمت الشركة اتفاقیة مجتمع رابغ مع شركة أرامكو السعودیة اعتبارا من  
 ملیون لایر سعودي على التوالي.  ۱۸٫۲ملیون لایر سعودي و  ۱٦٫٥التحتیة بإیجارات سنویة قدرھا أرض ومرافق البنیة 

 اتفاقیات اإلعارة  ۲۲-٤

و  ۲۰۰٦یونیو    ۱۲في   وسومیتومو  ۲۰۰٦یولیو    ۱م  السعودیة  أرامكو  مع  موظفین  إعارة  اتفاقیات  الشركة  أبرمت  م، 
ساھمین المؤسسین، من وقت آلخر، إعارة موظفین معینین إلى الشركة  للكیماویات على التوالي والتي بموجبھا یجوز للم

للمساعدة في إجراء أعمالھا وعملیاتھا. یستمر سریان كل اتفاقیة حتى تاریخ توقف الشریك المؤسس عن كونھ شریكا في 
 الشركة.  

 اتفاقیات الخدمات  ۲۳-٤

ات التابعة لھم فیما یتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغیلي أبرمت الشركة اتفاقیات خدمات مع المساھمین المؤسسین والشرك
واللوجستي. تغطي ھذه االتفاقیات تقدیم خدمات دعم للشركة ومن خاللھا مثل خدمات الموارد البشریة والتدریب والتوظیف  

الت قبل  ما  ودعم  الفني  والدعم  العامة  واإلدارة  المعلومات  وتكنولوجیا  والمرافق  القانونیة  ھذه والخدمات  وتشمل  سویق. 
االتفاقیات أیضا: الدعم الفني المستمر الالزم للعملیات المستمرة، التي تقدمھا أرامكو السعودیة؛ التحسینات المستمرة (مثل 
وأفضل  للتسویق،  الفنیة  والخدمات  للكیماویات؛  سومیتومو  تقدمھا  التي  البتروكیماویة)  العملیات  وخبرة  التكریر  عملیة 

والسالمة والتدریب التي یقدمھا كال المساھمین المؤسسین. وتدفع الشركة مقابل ھذه الخدمات بأسعار ممارسات الھندسة  
 متفق علیھا محددة في كل اتفاقیة.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۰ 

 المعلومات القطاعیة  -٥

 القطاعات التشغیلیة ۱-٥

الشكل األساسي لتقاریر القطاعات إلى  تقوم الشركة بتشغیل مجمع متكامل لتكریر النفط والمنتجات البتروكیماویة. ویستند  
قطاعات التشغیل ویتم تحدیده على أساس ھیكل التقاریر الداخلیة لدى اإلدارة. تقوم لجنة اإلدارة (تعتبر مجتمعة المسئول  

یصالرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة) بمراقبة النتائج التشغیلیة لقطاعاتھا التشغیلیة لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخص
 الموارد وتقییم األداء. إن قیاس ربح قطاع الشركة التشغیلي ھو الربح (الخسارة) من العملیات.

تتكون قطاعات التشغیل للشركة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكیماویة. فیما یلي المعلومات كما في وحتى السنة  
 دیسمبر: ۳۱المنتھیة في 

اإلجماليمخصصةغیر تبتروكیماویا منتجات مكررة م ۲۰۲۲
 

٥٥٬۹٥۲٬٤۸۱- ۱٥٬۳۷٦٬٤۱٥ ٤۰٬٥۷٦٬۰٦٦ عمالء خارجیین -مبیعات 
۳٬۰۳۹٬۰۹٤- ۲٬٤۸۲٬٥۰۹ ٥٥٦٬٥۸٥ استھالك وإطفاء 

۱۲٬۲۲۸- ) ۱٬٤٥٤٬۱۷۹( ۱٬٤٦٦٬٤۰۷ ربح (خسارة) تشغیلیة
۲۰٬۱۲۰٬٤۰۸٤۳٬۲۷۰٬۳۳۰۲٬۱۸۷٬۹۹٤٦٥٬٥۷۸٬۷۳۲ إجمالي الموجودات 
۱٦٬۲۱۲٬۸۱۳۳۳٬٤۳۲٬٦٤۸٦۷۸٬٤۱۰٥۰٬۳۲۳٬۸۷۱ إجمالي المطلوبات

۸۰۲٬٤٤٦- ٦۷۸٬۱۹۸ ۱۲٤٬۲٤۸ نفقات رأسمالیة 

 اإلجمالي غیر مخصصة  بتروكیماویات  منتجات مكررة  م ۲۰۲۱

 ٤٥٬٦۳۸٬۰٦٦- ۱۷٬۷۱۲٬۰۸۸ ۲۷٬۹۲٥٬۹۷۸ عمالء خارجیین -مبیعات 
 ۳٬۱۸٤٬۹۷۰- ۲٬٥۷۹٬۸۲٦ ٦۰٥٬۱٤٤ استھالك وإطفاء 

 ۳٬۱۹۲٬٤۷۱- ٤٬۲۳۷٬۰٥۱ )۱٬۰٤٤٬٥۸۰( (خسارة) ربح تشغیلي
 ۷۳٬۳٦۲٬۰۲۳ ٤٬۱٤۰٬۱۱۲ ٤٦٬۰۱۱٬۷٤۷ ۲۳٬۲۱۰٬۱٦٤ إجمالي الموجودات 
 ٦٥٬۰٥٦٬۱۱۲ ۷۱٥٬۷٦۹ ٤۲٬۷٤٤٬۹۱۳ ۲۱٬٥۹٥٬٤۳۰ إجمالي المطلوبات

 ٤۷۸٬۲٦۲- ۳٤۲٬۲۸٥ ۱۳٥٬۹۷۷ نفقات رأسمالیة 

خارجیین  تبلغ   من عمالء  الشركة  (  ٥٥٬۳٥۱إیرادات  ملیون لایر  ٤٤٬٦٥۹م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي 
 عمالء). ۸م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱م (۲۰۲۲دیسمبر   ۳۱عمالء خالل السنة المنتھیة في  ٥سعودي) تم تحقیقھا من 

 دیسمبر: ۳۱فیما یلي المعلومات الجغرافیة المتعلقة بالسنة المنتھیة في 

اإلجماليأخرى آسیا والمحیط الھادئ  الشرق األوسطم ۲۰۲۲
 مبیعات 

۳٥٬٤۸۹٬٥٤۲٥٬۰۷۱٬۳٥۳۱٥٬۱۷۱٤۰٬٥۷٦٬۰٦٦ منتجات مكررة   
۳٬۹۹٤٬٤۰۷۱۰٬۹٥٥٬۷۱٤٤۲٦٬۲۹٤۱٥٬۳۷٦٬٤۱٥ بتروكیماویات   

۳۹٬٤۸۳٬۹٤۹۱٦٬۰۲۷٬۰٦۷٤٤۱٬٤٦٥٥٥٬۹٥۲٬٤۸۱اإلجمالي

م ۲۰۲۱
 مبیعات 

 ۲۷٬۹۲٥٬۹۷۸ ۱۳٬۰۳۹ ۱٬۰۹۸٬۰٥۸ ۲٦٬۸۱٤٬۸۸۱ منتجات مكررة   
 ۱۷٬۷۱۲٬۰۸۸ ٤۰۹٬۲٤۷ ۱٥٬۲۱۷٬٤۰٦ ۲٬۰۸٥٬٤۳٥ بتروكیماویات   

 ٤٥٬٦۳۸٬۰٦٦ ٤۲۲٬۲۸٦ ۱٦٬۳۱٥٬٤٦٤ ۲۸٬۹۰۰٬۳۱٦اإلجمالي

تتألف   بینما  السعودیة  العربیة  المملكة  من  رئیسي  بشكل  األوسط  الشرق  أسواق  من  تتكون  الھادئ  والمحیط  آسیا  أسواق 
 سنغافورة والصین.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۱ 

 المعلومات القطاعیة (یتبع)  -٥

 التعدیالت  ۲-٥

توزیع   یتم  وبعض    األعباءال  والسلف  والقروض  حكمھ  في  وما  والنقد  والضریبة  والزكاة  المالیة  واإلیرادات  التمویلیة 
 الموجودات والمطلوبات ال یتم تخصیصھا للقطاعات التشغیلیة حیث أنھا تدار على مستوى الشركة ككل.

وسة. تتكون المصروفات الرأسمالیة من إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملم

 تسویة (الخسارة) الربح  ۳-٥

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ إیضاحات

 ۳٬۱۹۲٬٤۷۱ ۱۲٬۲۲۸ الربح التشغیلي
 )۱٬۰۸۹٬۲۱۲( ) ۱٬۳٥۹٬٤٤۸( ۱۰ تمویلیة  أعباء

 ۱۹٥٬۹۲۷ ۲۸۰٬۲۹۳ ۱۱ إیرادات تمویلیة
 ۲٬۲۹۹٬۱۸٦ ) ۱٬۰٦٦٬۹۲۷( صافي (الخسارة) الربح قبل الزكاة والضریبة

 ) ٤۰٬۰۸۹( ) ٤۲٬۸۹٦( ۲٤ الزكاة
 ) ۲۲۲٬٤۳٦( ) ٥٬۰٥۸( ۲٤ الضریبة 

 ۲٬۰۳٦٬٦٦۱ ) ۱٬۱۱٤٬۸۸۱(  صافي (الخسارة) الربح بعد الزكاة والضریبة 
 

 تكلفة المبیعات  -٦

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ إیضاحات

 ۳٦٬۷۲٦٬٤۳۹ ٤۹٬۹۲٦٬٥۱۷ مواد خام وزیت خام وقطع غیار مستھلكة 
 ۲٬۹۳۹٬۹۳۰ ۲٬۷۹۰٬٥۰۱ ۱٤-۱۳ استھالك 

 ٤۰۳٬۹۲٥ ۳٤۱٬۷۲۹ مرافق مستھلكة 
 ۱٬۰۰٤٬۲٦٦ ۸٤۲٬٥٤۷ تكالیف موظفین 

 ۳٤۷٬۲٦۸ ۳۲۹٬۰۲۲ وصیانة اتإصالح
 ٤۹٬٥۲۸ ۱۱۱٬۱٤۰ خدمات متعاقد علیھا 

 ٤٥٬٤٥۰ ٤٥٬۱۰٤ ۱٥ إطفاء
 ۸۱٬۳٥۹ ۸۰٬۱۳٦ تأمین 

 ۸٬۹۳۷ ٥۳٬٥۱۱ ۱۸ مخصص قطع غیار بطیئة الحركة ومواد مستھلكة 
 ۱۹٬۲۰۲ ۲٤٬۳٦۷ نفقات عامة أخرى

٥٤٬٥٤٤٬٥۷٤ ٤۱٬٦۲٦٬۳۰٤ 
تغیرات في مخزون البضائع تامة الصنع والمواد الخام وقطع  

 ) ۷٤٤٬۷۳۱( ) ۲۷٥٬۸۲٦( الغیار والمواد االستھالكیة المستخدمة
٥٤٬۲٦۸٬۷٤۸ ٤۰٬۸۸۱٬٥۷۳ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۲ 

 بالصافي اإلیرادات األخرى،  -۷
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  
     

 ٥٤٬۲٥٦  ٤۳٬۸۲۹  خدمات موانئ 
 ۹۲٬۹۸۹  ٤٥٬۲۷٦  أرباح من بیع خردة 

 ۸٬۹۳۸  ۱٦٬٤۰٦  إیرادات متنوعة
 ) ٤٬۲۸٤(  ) ۱٬۰۳۳(  خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 ۸٤۰  ٤٥  عقود إیجار  ومطلوباتربح إلغاء إثبات موجودات حق استخدام 
 ) ٦۹۷(  ) ۳٬۳٥۹(  مصروفات أخرى 

  ۱۰۱٬۱٦٤  ۱٥۲٬۰٤۲ 
 
 مصروفات البیع والتسویق  -۸

 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  
     

 ۷٦٬۱۹۲  ۱۰۷٬۳٥۰  مصروفات شحن
 ۷٤۲٬۹۰۷  ۸٥۱٬۲٦۱  الخصومات (انظر أدناه)

 ۱٥٬٤۸۱  ٤٬۳۷۹  أخرى 
  ۹٦۲٬۹۹۰  ۸۳٤٬٥۸۰ 

 
 المناولة والتأمین والجمارك ورسوم تخزین المخزون. تتكون الخصومات بشكل أساسي رسوم 

 
 مصروفات عمومیة وإداریة  -۹

 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ إیضاحات 
     

 ٤٦۳٬٤۲٤  ۳۸٥٬۰٤۷  تكالیف موظفین 
 ۱٦۲٬۸۰٤  ۱٦٥٬۰۲۹ ۱٤-۱۳ استھالك  

 ۷۷٬۷۱٤  ۸۷٬۱۹٤  إصالحات وصیانة
 ٦۲۷  -  خسارة االنخفاض في قیمة ذمم مدینة

 ٥۷٬٥۹۱  ٦٥٬۱۸۹  تكنولوجیا المعلومات والشبكات ونقل البیانات 
 ۳٦٬۷۸٦  ۳۸٬٤٦۰ ۱٥ إطفاء 

 ۹٬٦٦۸  ۱۱٬۸٤۲  سفر
 ۷٥۰  ٦۸۸  إیجار

 ۳۰٬۳۲٥  ۲۰٬۸۱٤  أتعاب مھنیة 
 ۲٬٦۷۷  ۳٬۸۱۳  تأمین 

 ۸٬٦۷۱  ۷٬۱۲۸  قرطاسیة وتلكس وھاتف 
 ۳۰٬٤٤۷  ۲٤٬٤۷٥  أخرى 

  ۸۰۹٬٦۷۹  ۸۸۱٬٤۸٤ 
 

 التمویلیة األعباء - ۱۰
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲  
     

 ٦۷۹٬۲۱۹  ۹۲۳٬۹۹۲  الفائدة على قروض وسلف  
 ۳۹۷٬۲۳٥  ۳۷۹٬۰۹٤  فوائد على عقود إیجار تمویلي 

 ۱۲٬۷٥۸  ٥٦٬۳٦۲  أخرى 
  ۱٬۳٥۹٬٤٤۸  ۱٬۰۸۹٬۲۱۲ 

 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۳ 

 اإلیرادات التمویلیة  - ۱۱

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ اإلیضاح

الفائدة على القروض ورسوم إعادة التمویل من شركة  
 ۱۷٥٬۸۳۲ ۲۳٦٬۲٥۰ ۱-۱۱ رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك) 

 ٤٥ ٤٤٬۰٤۳  فائدة على ودائع ألجل
 ۲۰٬۰٥۰-  أخرى 

۲۸۰٬۲۹۳ ۱۹٥٬۹۲۷ 

(ویكا)، واتفاقیة مساھمي شركة رابغ العربیة للمیاه أبرمت الشركة عدة اتفاقیات وھي اتفاقیة تحویل الطاقة والمیاه   ۱۱-۱
المرحلة األولى") بتاریخ   م۲۰۱۱أكتوبر    ۳۱م والمعدلة في  ۲۰۰٥أغسطس    ۷والكھرباء (راوك) ("اتفاقیات 

وذلك مع شركة راوك إلنشاء محطة إلنتاج المیاه وبھدف بناء وتملك وتشغیل إلنتاج المیاه المحالة والبخار والطاقة  
بتاریخ  الكھربا الثانیة")،  المرحلة  توسعة  ("اتفاقیة مشروع  والمعاد صیاغتھا  المعدلة  واالتفاقیة  للشركة   ۲۸ئیة 
م مع راوك لتوسیع مرافق المیاه والبخار والطاقة المستقلة  ۲۰۱٥مارس    ۹م كما تم تعدیلھا الحقا في  ۲۰۰٦مارس  

الثانیة. وبموجب  المرحلة  لتلبیة متطلبات مشروع توسعة  الشركة قروًضا لراوك    الحالیة  ھذه االتفاقیات، قدمت 
ملیار لایر سعودي (مشروع توسعة   ۳٫۳٪ سنویًا و ٥٫۷٦ملیار لایر سعودي (المرحلة األولى) بفائدة  ۳٫۹بقیمة 

بفائدة   الثانیة)  الطاقة  ٥٫۷المرحلة  مدفوعات  مقابل  شھریة  أقساط  شكل  على  القروض  تسویة  وتمت  سنویًا.   ٪
 القروض كانت مضمونة بموجودات شركة راوك.االستیعابیة. وھذه 

ینایر   ۱۱أبرمت الشركة وشركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء (راوك) في مذكرة تفاھم تم توقیعھا رسمیاً في  
م، حیث تعتزم راوك االقتراض بموجب تسھیالت إعادة التمویل المتاحة لشركة راوك من خالل بنك تجاري  ۲۰۲۲

مقدماً وتكلفة الفائدة المرتبطة بھ المستحقة على مبلغ القرض للشركة. عالوة على ذلك، وفقاً  لدفع القرض بالكامل 
لشروط وأحكام مذكرة التفاھم، ستدفع شركة راوك أیضاً للشركة رسوم إعادة تمویل ("رسوم إعادة التمویل") تبلغ  

، مع مراعاة فسح  ریقة عادلة و منصفةبطملیون لایر سعودي لتقاسم المنافع المستقبلیة إلعادة التمویل    ۲۳٦٫۲٥
م، سددت  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۰جمیع ضمانات موجودات شركة راوك ("األوراق المالیة") من قبل الشركة. وفي  

م،۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱شركة راوك كامل القرض المستحق للشركة وفقاً لمذكرة التفاھم وخالل السنة المنتھیة في  
 اج من قبل الشركة عن األوراق المالیة في موجودات شركة راوك.  دفعت رسوم إعادة التمویل عند اإلفر

(خسارة) ربحیة السھم - ۱۲

یتم احتساب (خسارة) ربحیة السھم األساسیة بقسمة صافي (خسارة) ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  
 القائمة خالل السنة. 

قسمة صافي (الخسارة) الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة  یتم احتساب (خسارة) ربحیة السھم المخفضة ب
العادیة  التي سیتم إصدارھا عند تحویل جمیع األسھم  العادیة  المرجح لعدد األسھم  المتوسط  السنة إضافة إلى  القائمة خالل 

 المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة.

لعدد   المرجح  المتوسط  تعدیل  األولویة كما ھو مطلوب  تم  لیعكس عنصر إصدار حقوق  السابقة  السنة  بأثر رجعي  األسھم 
 ، "ربحیة السھم" على النحو التالي: ۳۳بموجب معیار المحاسبة الدولي  

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲

 ۸۷٦٬۰۰۰ ۸۷٦٬۰۰۰ ینایر ۱األسھم العادیة المصدرة في  
 ۲۷٥٬۲۱٥ ٥۲۸٬٦۹۹ تعدیل إصدار الحقوق

 ۱٬۱٥۱٬۲۱٥ ۱٬٤۰٤٬٦۹۹ المتوسط المرجح لعدد األسھم (باآلالف)



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٤ 

 (خسارة) ربحیة السھم (یتبع)  - ۱۲
 

، وھو نسبة السعر السابق النظري بدون ۱٫۳۱تم حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم للسنة السابقة باستخدام عامل تعدیل  
م ھو آخر یوم ۲۰۲۲یونیو    ۱۳لایر سعودي للسھم في    ۲۰٫۱۰لایر سعودي وسعر اإلغالق للسھم الواحد    ۱٥٫۲۹حق من  

 تم فیھ تداول األسھم قبل إصدار حقوق األولویة.
 

 یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة على النحو التالي: 
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ 
    

 ۲٬۰۳٦٬٦٦۱  ) ۱٬۱۱٤٬۸۸۱( (خسارة) ربح السنة للربحیة األساسیة والمخفضة للسھم
    

 ۱٬۱٥۱٬۲۱٥  ۱٬٤۰٤٬٦۹۹ المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (عدد األسھم باآلالف) 
    

تعدیل تأثیر تخفیض المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة نتیجة 
 لبرنامج تملك أسھم الموظفین (عدد األسھم باآلالف) 

 
۳۳۷ 

  
۲۱۳ 

    
 ۱٫۷۷  ) ۰٫۷۹( (خسارة) / ربحیة السھم األساسیة والمخفضة (باللایر سعودي) 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) (جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

۳٥ 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات   - ۱۳

  
 إیضاحات

مباني وبنیة 
 تحتیة

آالت وماكینات 
 ومعدات تشغیل

سیارات ومعدات  
 ذات صلة

أثاث ومعدات  
 تقنیة معلومات

مشاریع رأسمالیة  
 اإلجمالي تحت التنفیذ 

        
        التكلفة 

 ۷۰٬٤۳۷٬٥۸٤ ۱٬٦٦٤٬۹٦۰ ٥۸٦٬۳۹۷ ٤٤٬۸۳۹ ٥۷٬۱۹۳٬٥۷٦ ۱۰٬۹٤۷٬۸۱۲  م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ٤٥٦٬٦۷۱ ۳۱۳٬۹۷۳ - - ۱٤۲٬٦۹۸ -  إضافات  
        تحویالت 

 - ) ۹٥٥٬۳۲۰( ۱۸٬۸٤۹ ۳٬٥۹۳ ۷٥٦٬۲۹٤ ۱۷٦٬٥۸٤  ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات -
 ) ۲۱٬٥۹۱( ) ۲۱٬٥۹۱( - - - - ۱٥ موجودات غیر ملموسة -

 ) ٤۹٬۳۰٦( - ) ٤٬۳٥۰( ) ۱٬٤٦۲( ) ٤۳٬٤۹٤( -  استبعادات 
 ۷۰٬۸۲۳٬۳٥۸ ۱٬۰۰۲٬۰۲۲ ٦۰۰٬۸۹٦ ٤٦٬۹۷۰ ٥۸٬۰٤۹٬۰۷٤ ۱۱٬۱۲٤٬۳۹٦  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۷۹۸٬٤٦٥ ٥٥۷٬۱۰۰ - - ۲٤۱٬۳٦٥ -  إضافات  
        تحویالت 

 - ) ۷۳۲٬۸۹۸( ۱٥٬۰۸۳ ٤۰ ٦٤۸٬٤۸۹ ٦۹٬۲۸٦  ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات -
 ) ۳٬۹۸۱( ) ۳٬۹۸۱( - - - - ۱٥ موجودات غیر ملموسة -

 ) ۱۰٬۹٥۲( - ) ٦٬۱۲۹( ) ٤۰۸( ) ٤٬۰۳۰( ) ۳۸٥(  استبعادات  
 ۷۱٬٦۰٦٬۸۹۰ ۸۲۲٬۲٤۳ ٦۰۹٬۸٥۰ ٤٦٬٦۰۲ ٥۸٬۹۳٤٬۸۹۸ ۱۱٬۱۹۳٬۲۹۷  م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

        
        االستھالك المتراكم 

 ۲٤٬۳۸۷٬۹۷٥ - ۲۷۹٬۱۷۰ ۳۷٬٤٥۷ ۲۱٬۲۱۷٬٥۲۷ ۲٬۸٥۳٬۸۲۱  م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ۲٬۳۹۰٬۱۷۳ - ٤٤٬۹۰۸ ۱٬۳٥۲ ۲٬۱۰۳٬۸٦٦ ۲٤۰٬۰٤۷  للسنة المحمل 

 ) ٤٥٬۰۲۲( - ) ٤٬۳٥۰( ) ۱٬٤٦۲( ) ۳۹٬۲۱۰( -  صادر عند عملیات االستبعادات 
 ۲٦٬۷۳۳٬۱۲٦ - ۳۱۹٬۷۲۸ ۳۷٬۳٤۷ ۲۳٬۲۸۲٬۱۸۳ ۳٬۰۹۳٬۸٦۸  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۲٬۲٤٦٬۰۸٥ - ٤٦٬۳٥۷ ۱٬٤۸۱ ۱٬۹٥٥٬٥۰۰ ۲٤۲٬۷٤۷  المحمل للسنة 
 ) ۹٬۹۱۹( - ) ٥٬۷٤۲( ) ٤۰۸( ) ۳٬٥۸٤( ) ۱۸٥(  عملیات االستبعادات صادر عند  

 ۲۸٬۹٦۹٬۲۹۲ - ۳٦۰٬۳٤۳ ۳۸٬٤۲۰ ۲٥٬۲۳٤٬۰۹۹ ۳٬۳۳٦٬٤۳۰  م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
        القیمة الدفتریة: 

 ٤۲٬٦۳۷٬٥۹۸ ۸۲۲٬۲٤۳ ۲٤۹٬٥۰۷ ۸٬۱۸۲ ۳۳٬۷۰۰٬۷۹۹ ۷٬۸٥٦٬۸٦۷  م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 ٤٤٬۰۹۰٬۲۳۲ ۱٬۰۰۲٬۰۲۲ ۲۸۱٬۱٦۸ ۹٬٦۲۳ ۳٤٬۷٦٦٬۸۹۱ ۸٬۰۳۰٬٥۲۸  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳٦ 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) - ۱۳
 

 تم توزیع استھالك السنة على النحو التالي: 
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ إیضاحات 
     

 ۲٬۲۸۱٬٥٥۰  ۲٬۱۳۲٬۱۲۱ ٦ تكلفة مبیعات 
 ۱۰۸٬٦۲۳  ۱۱۳٬۹٦٤ ۹ مصروفات عمومیة وإداریة 

  ۲٬۲٤٦٬۰۸٥  ۲٬۳۹۰٬۱۷۳ 
 

 اإلیجار   عقود - ۱٤
 

 موجودات حق االستخدام ۱-۱٤
 

األرض والمباني  
 اإلجمالي السیارات آالت وماكینات والبنیة التحتیة

     التكلفة 
 ۱۲٬۹۹۳٬٦۰۱ ۹۸٬۳۱۸ ۱۱٬٦٦۰٬۸۳۸ ۱٬۲۳٤٬٤٤٥ م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ٥٥٬۹۳۹ ۱۱٬۷٦۷ - ٤٤٬۱۷۲ إضافات 
 ) ۱۸٬٤٥٥( ) ٦٥۱( - ) ۱۷٬۸۰٤( إلغاء اإلثبات 

 ۱۳٬۰۳۱٬۰۸٥ ۱۰۹٬٤۳٤ ۱۱٬٦٦۰٬۸۳۸ ۱٬۲٦۰٬۸۱۳ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٥۱٬۳٤۲ ٥۱٬۳٤۲ - - إضافات 

 ) ۱٬۹۷۲( ) ۱٬۹۷۲( - - إلغاء اإلثبات 
 ۱۳٬۰۸۰٬٤٥٥ ۱٥۸٬۸۰٤ ۱۱٬٦٦۰٬۸۳۸ ۱٬۲٦۰٬۸۱۳ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

     
     االستھالك المتراكم 

 ۱٬٦٥۲٬۰۲٦ ٤۹٬۲۲٦ ۱٬۳٦۹٬۸۸۸ ۲۳۲٬۹۱۲ م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ۷۱۲٬٥٦۱ ۲٤٬۲۹٦ ٦٥۲٬۹۸۰ ۳٥٬۲۸٥ المحمل للسنة 

 ) ۲٬٤٦۰( ) ۲٥۰( - ) ۲٬۲۱۰( المحرر عند إلغاء اإلثبات 
 ۲٬۳٦۲٬۱۲۷ ۷۳٬۲۷۲ ۲٬۰۲۲٬۸٦۸ ۲٦٥٬۹۸۷ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۷۰۹٬٤٤٥ ۲۰٬۹۲۸ ٦٥۲٬۹۸۰ ۳٥٬٥۳۷ المحمل للسنة 
 ) ۱٬۲٦٥( ) ۱٬۲٦٥( - - اإلثبات المحرر عند إلغاء 

 ۳٬۰۷۰٬۳۰۷ ۹۲٬۹۳٥ ۲٬٦۷٥٬۸٤۸ ۳۰۱٬٥۲٤ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
     

     القیمة الدفتریة
 ۱۰٬۰۱۰٬۱٤۸ ٦٥٬۸٦۹ ۸٬۹۸٤٬۹۹۰ ۹٥۹٬۲۸۹ م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱في 
 ۱۰٬٦٦۸٬۹٥۸ ۳٦٬۱٦۲ ۹٬٦۳۷٬۹۷۰ ۹۹٤٬۸۲٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

 
 النحو التالي: تم توزیع استھالك السنة على 

 
 م ۲۰۲۱  م ۲۰۲۲ إیضاحات 
     

 ٦٥۸٬۳۸۰  ٦٥۸٬۳۸۰ ٦ تكلفة مبیعات 
 ٥٤٬۱۸۱  ٥۱٬۰٦٥ ۹ مصروفات عمومیة وإداریة 

  ۷۰۹٬٤٤٥  ۷۱۲٬٥٦۱ 
 

  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۷ 
 

 عقود اإلیجار (یتبع)  - ۱٤
 

  عقود اإلیجار  مطلوبات ۲-۱٤
 

 دیسمبر:    ۳۱عقود اإلیجار كما في  مطلوباتفیما یلي 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

الحد األدنى  
 الفائدة  لمدفوعات اإلیجار 

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 

 لمدفوعات اإلیجار 

 القیمة الحالیة 
للحد األدنى  

 لمدفوعات اإلیجار
     

 ۱٬۱۱۳٬۳۳۱ ۱٬۰۹۰٬۰٥۹ ۱٬٥۳۲٬۳۳۲ ۲٬٦۲۲٬۳۹۱ األرض والمباني والبنیة التحتیة
 ۱۰٬۰۸۲٬٦۹٥ ۹٬٥٤۰٬۷۳۲ ۲٬٦۱۲٬٥٤٤ ۱۲٬۱٥۳٬۲۷٦ آالت وماكینات 

 ۳۷٬٦۰٦ ٦۷٬۰٥۰ ٥٬۷۱۲ ۷۲٬۷٦۲ سیارات
 ۱٤٬۸٤۸٬٤۲۹ ٤٬۱٥۰٬٥۸۸ ۱۰٬٦۹۷٬۸٤۱ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ 

 
 دیسمبر في قائمة المركز المالي على النحو التالي:   ۳۱عقود اإلیجار كما في  مطلوباتیتم عرض 

 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   

 ٥۸۸٬٤٤٥ ٦۰۲٬۳٦٥ الجزء المتداول 
 ۱۰٬٦٤٥٬۱۸۷ ۱۰٬۰۹٥٬٤۷٦ الجزء غیر المتداول

 ۱۰٬٦۹۷٬۸٤۱ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ 
 

 دیسمبر:  ۳۱كما في  جاریمع القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإل فیما یلي الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلي
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

الحد األدنى  
لمدفوعات  

 اإلیجار 

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 
لمدفوعات  

 اإلیجار 

الحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار

القیمة الحالیة  
للحد األدنى  
لمدفوعات 

 اإلیجار
     

 ٥۸۸٬٤٤٥ ۹٦٥٬٦٥۹ ٦۰۲٬۳٦٥ ۹٦۱٬٦٦٥ خالل اثني عشر شھر 
 ۲٬٤٥۸٬۱۲۸ ۳٬۷۷۸٬۲۳۰ ۲٬٥٦٥٬۳۷٤ ۳٬۷۸۸٬۰۸۲ سنوات  ةسنة إلى خمس

 ۸٬۱۸۷٬۰٥۹ ۱۱٬۰۱۳٬٦۳۸ ۷٬٥۳۰٬۱۰۲ ۱۰٬۰۹۸٬٦۸۲ أكثر من خمس سنوات 
 ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱٥٬۷٥۷٬٥۲۷ ۱۰٬٦۹۷٬۸٤۱ ۱٤٬۸٤۸٬٤۲۹ إجمالي الحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

 - )٤٬٥۲۳٬۸۹٥( - ) ٤٬۱٥۰٬٥۸۸( تمویلیة أعباءیخصم: 
 ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱۱٬۲۳۳٬٦۳۲ ۱۰٬٦۹۷٬۸٤۱ ۱۰٬٦۹۷٬۸٤۱ القیمة الحالیة للحد األدنى لمدفوعات اإلیجار 

 
في   ۳-۱٤ المنتھیة  السنة  األجل  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل  قصیرة  باإلیجارات  المتعلقة  الشركة  مصروفات  تبلغ  م، 

ألف لایر سعودي) و    ٤٥۰م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ألف لایر سعودي (   ۱٬۹۷٤المنخفضة  والموجودات ذات القیمة  
 ألف لایر سعودي)، على التوالي.  ۲٬۳۳۸م: ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ألف لایر سعودي ( ۱٬۷٦٤

 
  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

۳۸ 

 الموجودات غیر الملموسة  - ۱٥

 إیضاحات
برامج

 اإلجمالي أخرى  التراخیص  الحاسب اآللي
 التكلفة 

 ۸۷۱٬۱۰٦ ٥٬۱٥٤ ٤۳۰٬۳۲٦ ٤۳٥٬٦۲٦ م ۲۰۲۱ینایر  ۱
 ۲۱٬٥۹۱--۲۱٬٥۹۱ ۱۳ إضافات 

 ۸۹۲٬٦۹۷ ٥٬۱٥٤ ٤۳۰٬۳۲٦ ٤٥۷٬۲۱۷ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ۳٬۹۸۱ -- ۳٬۹۸۱ ۱۳ إضافات 

 ۸۹٦٬٦۷۸ ٥٬۱٥٤ ٤۳۰٬۳۲٦ ٤٦۱٬۱۹۸م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 إطفاء 
 ٤۳۹٬٥۹٥ ۸٦۰ ۱٥۹٬۸۰۰ ۲۷۸٬۹۳٥ م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۸۲٬۲۳٦ ۷۳۷ ۳۸٬۱۰٥ ٤۳٬۳۹٤ إطفاء السنة  
 ٥۲۱٬۸۳۱ ۱٬٥۹۷ ۱۹۷٬۹۰٥ ۳۲۲٬۳۲۹ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 ۸۳٬٥٦٤ ۷۳٥ ۳۷٬۷٥۹ ٤٥٬۰۷۰ إطفاء السنة  
 ٦۰٥٬۳۹٥ ۲٬۳۳۲ ۲۳٥٬٦٦٤ ۳٦۷٬۳۹۹م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 القیمة الدفتریة: 
 ۲۹۱٬۲۸۳ ۲٬۸۲۲ ۱۹٤٬٦٦۲ ۹۳٬۷۹۹م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 ۳۷۰٬۸٦٦ ۳٬٥٥۷ ۲۳۲٬٤۲۱ ۱۳٤٬۸۸۸ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 تم توزیع إطفاء السنة كما یلي:
م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ إیضاحات

 ٤٥٬٤٥۰ ٤٥٬۱۰٤ ٦ مبیعات التكلفة 
 ۳٦٬۷۸٦ ۳۸٬٤٦۰ ۹مصروفات عمومیة وإداریة  

۸۳٬٥٦٤ ۸۲٬۲۳٦ 

 المالیةالموجودات المالیة والمطلوبات   - ۱٦

 الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة  ۱-۱٦

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ إیضاحات طویلة األجل: المدینة القروض

 ۱۸٤٬۳۲٤ ۲٤۸٬٦۹۱ ۱-۱-۱٦ قروض للموظفین
 ) ٥٬۲۲۳( ) ٤٬۱٥۱( یخصم: الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 

 ۱۷۹٬۱۰۱ ۲٤٤٬٥٤۰ الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل 

 ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ ٥٬۳۷۷٬۳٦۷ ۲-۱-۱٦ ذمم مدینة تجاریة

المؤھلون    موظفویمنح   ۱-۱-۱٦ فوائد    قروضاالشركة  للموظف بدون  تكلفة األرض  تقّدم  البیوت.  بموجب برنامج تملك 
بشرط أن یعمل الموظف لدى الشركة لمدة ال تقل عن أربع سنوات بینما تكلفة بناء المنزل یتم إطفاؤھا ویتم سدادھا 

المتبقیة    ٪۱۰من مبلغ القرض للشركة خالل مدة سبعة عشر عاما بدون فوائد. یتم إطفاء نسبة    ٪۹۰فقط بنسبة  
على فترة القرض (سبعة عشر عاما). یتم ضمان ھذه القروض برھن الوحدات السكنیة ذات الصلة. یتم نقل ملكیة 

 الوحدة السكنیة للموظف عند سداده مبلغ القرض بالكامل.



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

۳۹ 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  - ۱٦
 

 للشركة:فیما یلي الذمم المدینة التجاریة  ۱-۲-۱٦
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ اإلیضاح 
    

 ۸٬۲۰۱٬۲٦٤ ٥٬۳٤٤٬۹۳۱ ۲٦ أطراف ذات عالقة  –ذمم مدینة تجاریة 
 ٥٥٬۸٥۷ ۳۲٬٤۳٦  أخرى  -ذمم مدینة تجاریة 

  ٥٬۳۷۷٬۳٦۷ ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ 
 

 فیما یلي مصفوفة األعمار التي تستخدمھا الشركة لتحلیل الذمم المدینة التجاریة: 
 

 اإلجمالي 

 غیر متجاوز  
 لالستحقاق وال  
 منخفض القیمة 

  متجاوز لالستحقاق ولكن غیر منخفض القیمة

  ٦أقل من 
 شھور

 ۱۲إلى  ٦
 شھر

إلى  ۱۲
 شھر ۱۸

إلى  ۱۸
 شھر ۲٤

أكثر من  
 شھر ۲٤

  ۲٤أكثر من 
شھرا 

منخفضة 
 القیمة

         
 - ۱٬۱٦۸ - ۳۱۸ ٥۰٬۳۸۸ ۹٤٬۳۹۹ ٥٬۲۳۱٬۰۹٤ ٥٬۳۷۷٬۳٦۷ م ۲۰۲۲
 - ۱٬۱٥۰ - ۱۳٦ ٤٬۳۹۸ ۱٤۸٬٦٥۹ ۸٬۱۰۲٬۷۷۸ ۸٬۲٥۷٬۱۲۱ م ۲۰۲۱

 
ملیون لایر   ۳٬۹۷۲م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۲٬۰٤٥تشمل الموجودات المالیة أیًضا النقد وما في حكمھ البالغ  

 سعودي) المقاسة بالتكلفة المطفأة.ملیون لایر  ۹۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥۹سعودي) والذمم المدینة البالغة  
 

 الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ۲-۱٦
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
 

 استثمار في شركة رابغ العربیة للمیاه والكھرباء 
  

۱۰٬۰۰۰ 
 

۱٦٬٤۱۲ 
 

والكھرباء (راوك)، شركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة.  من حصص رأس مال شركة رابغ العربیة للمیاه    ٪ ۱تملك الشركة  
م، قامت شركة راوك بتخفیض رأس مالھا. إال أن حصة الشركة في شركة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 . ٪۱راوك ظلت كما ھي بواقع 
 

 مطلوبات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة  ۳-۱٦

  قروض وسلف ومطلوبات طویلة األجل أخرى
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ إیضاحات 
    

 ۲۳٬۱۷۹٬۲٥٤ ۲۰٬۰۳۷٬۹۸۰ ۱-۳-۱٦ قروض من بنوك ومؤسسات مالیة
 ۳٬۲٤۳٬٤۲٦ ۳٬۱٤٥٬۹۰۸ ۲-۳-۱٦ قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي 

 ۱۲٬۱٥۷٬۸۷۲ ۲٬۱۷۹٬۲۳۲ ۳-۳-۱٦ قروض وتسھیالت من مساھمین مؤسسین وشركاتھم الشقیقة
 ۱۱۱٬٤٥۸ ٦٤۹٬٥۷٦ ٤-۳-۱٦ تسھیالت أخرى

 ۳٦٬٦۱۸ - ٥-۳-۱٦ مطلوبات طویلة األجل أخرى 
  ۲٦٬۰۱۲٬٦۹٦ ۳۸٬۷۲۸٬٦۲۸ 

 ) ۱۸٬۸۹۸٬٤۲۸( ) ۱۳٬٤۳٥٬۳۰٦(  یخصم: الجزء المتداول 
 ۱۹٬۸۳۰٬۲۰۰ ۱۲٬٥۷۷٬۳۹۰  الجزء غیر المتداول

    
 ۱۲٬۳۹۷٬۹۷۸ ۱۲٬۱۱۷٬۹۲٥ ٦-۳-۱٦ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۰ 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  - ۱٦
 

 قروض من بنوك ومؤسسات مالیة  ۳-۱-۱٦
 

وإنشاء مجمع  مالیة مختلفة بغرض تطویر وتصمیم  تجاریة ومؤسسات  بنوك  لالئتالف مع  قروض  اتفاقیات  الشركة  أبرمت 
اتفاق بموجب  المتاحة  التسھیالت  استخدام  وتم  والبتروكیماویات.  للتكریر  یولیو متكامل  بحلول  بالكامل  االئتالف  قروض  یات 

 م، وتم سداده بالكامل. ۲۰۲۱م إلى دیسمبر ۲۰۱۱م. وكان القرض مستحق السداد على أقساط نصف سنویة من یونیو ۲۰۰۸
 

م، دخلت الشركة أیضا في اتفاقیات قروض لالئتالف مع البنوك التجاریة والمؤسسات  ۲۰۱٥دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
ملیون لایر سعودي    ۳۰٬٦۳۰مالیة لمشروع توسعة المرحلة الثانیة. تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب اتفاقیات القروض ھذه  ال

ملیون لایر سعودي على شكل أقساط نصف سنویة تبدأ   ۱۹٬۳۸۰تم استخدامھا بالكامل من قبل الشركة. یتم سداد القرض البالغ  
م، تم سداد جزء من القرض بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م. وخالل السنة المنتھیة في ۲۰۳۱وتستمر حتى یونیو  ۲۰۱۹من یونیو 

). وخالل السنة  ۲-۳-۱٦ملیون لایر سعودي من حصیلة القرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (انظر إیضاح    ۳٬۳۱۲
بضمان حقوق الملكیة المتعھد بھ من قبل المساھمین المؤسسین   التجسیريم، تم سداد القرض  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  

ملیون لایر سعودي من عائدات إصدار حقوق األولویة (اإلیضاح   ۱٬۹٤۰٫٤۹ملیون لایر سعودي جزئیاً بمبلغ    ۱۱٬۲٥۰والبالغ  
ت إعادة جدولتھ  م، والذي تم۲۰۱۹یولیو    ۱بضمان حقوق الملكیة تاریخ استحقاق مبدئي في    التجسیري). كان للقرض  ۲۰

 ). ۲م (انظر اإلیضاح ۲۰۲۳مارس  ۲۰م إلى ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
 

السائدة.   السوق  أسعار  بناء على  تمویل  نفقات  السعودي وتحمل  األمریكي واللایر  بالدوالر  مقومة  أعاله  المذكورة  القروض 
تتضمن اتفاقیات القرض تعھدات مالیة وتشغیلیة، والتي تتطلب، من بین شروط أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة المعینة. 

ملیون لایر   ۲٬۰٤٥واآلالت والمعدات والنقد وما في حكمھ للشركة بقیم دفتریة تبلغ  ھذه القروض مضمونة برھن الممتلكات  
 ملیون لایر سعودي، على التوالي.   ٤۲٬٦۳۸سعودي و 

 
 قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي   ۳-۲-۱٦

 
في   المنتھیة  السنة  التنمیة  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱خالل  اتفاقیة قرض مع صندوق  في  الشركة  دخلت  السعودي  م،  الصناعیة 

). تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب  ۱-۳-۱٦إلحالل جزء من القروض لمشروع توسعة المرحلة الثانیة (انظر أیضاً اإلیضاح  
م. ویسدد القرض على أقساط  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي ویتم استخدامھا كما في    ۳٬٦۰۰اتفاقیة القروض ھذه  

ھـ (الموافق ینایر ۱٤٥۳م) حتى شوال  ۲۰۲۱(الموافق نوفمبر    ۱٤٤۳راً من ربیع الثاني  نصف سنویة غیر متساویة اعتبا
ملیون لایر سعودي وقت استالم القرض ویتم إطفاؤھا على مدى    ۲۸۸م). یتم خصم الرسوم المدفوعة مقدما البالغة ۲۰۳۲

من القرض بعض الضمانات والتي  مدة القرض. القرض أیًضا محمل برسوم متابعة یتم دفعھا على أساس نصف سنوي. یتض
تشمل، من بین ضمانات أخرى، الحفاظ على بعض النسب المالیة. والقرض مضمون برھن على ممتلكات وآالت ومعدات  

 ملیون لایر سعودي. ۷٬۲۰۰الشركة بمبلغ 
 

 قروض وتسھیالت من مساھمین مؤسسین وشركاتھم الشقیقة   ۳-۳-۱٦
ؤسسین كجزء من اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة وتحمل نفقات تمویل. والقروض تم االستفادة من قروض المساھمین الم )أ(

مضمونة بسند ألمر صادر من الشركة لصالح كل مساھم ومساٍو لقیمة المبالغ المسحوبة. كجزء من عملیة إعادة  
تراكمة ذات  )، تم تسویة القروض من المساھمین المؤسسین والفوائد الم۲۰ھیكلة حقوق ملكیة الشركة (اإلیضاح  

المستحقة والبالغة  الدین والفائدة  أولویة عن طریق رسملة أصل  الصلة من خالل صافي حصیلة إصدار حقوق 
ملیون لایر سعودي مستحقة للمساھمین المؤسسین بموجب اتفاقیة التسھیل االئتماني. وتم تحویل الفوائد  ٥٬۹٦۲٫٥

ملیون لایر سعودي إلى ذمم دائنة أخرى (اإلیضاح   ٤٥٫۱ة  م والبالغ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المتراكمة المتبقیة كما في  
۱٦-۳-٦ .( 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   
 ۲٬۲۸۷٬٥۰۰ - أرامكو السعودیة   
 ۲٬۲۸۷٬٥۰۰ - سومیتومو كیمیكال  

   الفوائد المتراكمة: 
 ٦۹٥٬۷۳۷ - أرامكو السعودیة

 ٦۹٥٬۷۳۷ - سومیتومو كیمیكال 
 - ٥٬۹٦٦٬٤۷٤ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۱ 
 

 المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع) الموجودات  - ۱٦
 

 قروض وتسھیالت من مساھمین مؤسسین وشركاتھم الشقیقة (یتبع)   ۳-۳-۱٦
 

 م: ۲۰۲۰أبرمت الشركة االتفاقیات التالیة في سنة  ) ب(

مملوكة  - تابعة  شركة  وھي  المحدودة،  للتمویل  سومیكا  وشركة  السعودیة  أرامكو  مع  متجددة  شركات  تسھیالت 
لشركة سومیتومو كیمیكال، بناًء على أسعار السوق السائدة. تبلغ التسھیالت المتاحة بموجب كل من ھذه بالكامل  

(مجموعھا    ۲٬۸۱۲٫٥االتفاقیات   حدود   ٥٬٦۲٥ملیون لایر سعودي  في  استخدامھا  ویتم  ملیون لایر سعودي) 
ندات ألمر صادرة من قبل  م. ھذه التسھیالت مضمونة بس۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي كما في  ۲٬۱۷٥

 الشركة لصالح كل مقرض. 
 

ملیون لایر   ۱٬۸۷٥اتفاقیة تسھیالت شركات مع أرامكو السعودیة. تبلغ التسھیالت المتوفرة بموجب ھذه االتفاقیة  -
م. وتحمل التسھیالت بأتعاب تمویلیة وفقا ألسعار السوق ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱سعودي ولم یتم استخدامھا كما في  

 السائدة. التسھیالت مضمونة بسند ألمر صادر عن الشركة لصالح أرامكو السعودیة إلى حد السحب المكون.
 

 التسھیالت األخرى  ٤-۳-۱٦
 

ملیون لایر سعودي مع بنوك تجاریة محلیة بأسعار السوق   ۱٬۸۷٥لدى الشركة تسھیالت رأس مال عامل بمبلغ   )أ(
  ۳٬۹۸۹٫٥م، قامت الشركة بعمل سحوبات ومدفوعات بقیمة  ۲۰۲۲ر  دیسمب  ۳۱السائدة. وخالل السنة المنتھیة في  

لایر سعودي  ملیون    ٦٤۷ملیون لایر سعودي على التوالي برصید إقفال قدره    ۳٬۳٤۲٫٥ملیون لایر سعودي و  
 م: ال شيء لایر سعودي).۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م ( ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

 
ائتمانیة بمبلغ   ) ب( الشركة تسھیالت  المحلیة بأسعار السوق ملیون    ۳۷٥لدى  التجاریة  البنوك  لایر سعودي مع أحد 

  ۱۱۱م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱من قبل الشركة (  لم یتم أستخدام التسھیالتم،  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱السائدة. كما في  
 ملیون لایر سعودي).

 
 المطلوبات طویلة األجل األخرى  ٥-۳-۱٦

 
ع استقطاع  األخرى ضریبة  األجل  طویلة  المطلوبات  من  تمثل  قرض  على  المدفوعة  غیر  المتبقیة  المتراكمة  الفوائد  لى 

أ) وفقا ألنظمة ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة. وتم تحویل الرصید    ۳-۳-۱٦سومیتومو كیمیكال (انظر اإلیضاح  
 ). ٦-۳-۱٦ملیون لایر سعودي إلى ذمم دائنة أخرى (اإلیضاح  ۱٫۲م والبالغة ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 الذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ٦-۳-۱٦

 
ترتبط الذمم الدائنة األخرى بشكل أساسي بدفعات مقدمة من الشركاء المؤسسین بالنیابة عن الشركة فیما یتعلق بالموظفین 

) والفوائد المتراكمة المتبقیة على قروض المساھمین (اإلیضاح ۲۳-٤و    ۲۲-٤المعارین ونفقات أخرى (انظر اإلیضاح  
 أ).  ۳-۳-۱٦

 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   الذمم الدائنة التجاریة: 

 ۱۰٬۹۷۸٬٤۷۹ ۱۰٬۸٦٥٬۳۱۸ أطراف ذات عالقة  -
 ۱٬۳۲٥٬٥۹٥ ۱٬۱٥۲٬۸۸٦ أخرى  -
 ۱۲٬۰۱۸٬۲۰٤ ۱۲٬۳۰٤٬۰۷٤ 

 ۹۳٬۹۰٤ ۹۹٬۷۲۱ أطراف ذات عالقة (انظر أدناه) -ذمم دائنة أخرى 
 ۱۲٬۱۱۷٬۹۲٥ ۱۲٬۳۹۷٬۹۷۸ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۲ 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  - ۱٦
 

 أھداف وسیاسات إدارة مخاطر األدوات المالیة ٤-۱٦
 

المخاطر المالیة ھي جزء متأصل في أنشطة الشركة ویتم إدارتھا من خالل عملیة تحدید طبیعتھا والقیاس والرصد المستمر، 
إدارة المخاطر ھي جوھریة بالنسبة لعملیات الشركة المستمرة حسب حدود المخاطر وعناصر الرقابة األخرى. إن عملیة  

وكل فرد ضمن الشركة، وتتم المحاسبة عنھا لتعرضات المخاطر المتعلقة بالمسؤولیات ذات العالقة. تتمثل سیاسة الشركة  
 في مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملیة التخطیط االستراتیجي.

 
 ھیكل إدارة المخاطر 

 
 اإلدارةمجلس 

 إن مجلس اإلدارة ھو المسئول عن منھج إدارة المخاطر بالكامل وكذلك الموافقة على استراتیجیات ومبادئ إدارة المخاطر. 
 

 لجنة المراجعة 
حیث تساعد لجنة المراجعة المجلس في القیام بمھامھ فیما یتعلق بتقییم الجودة وتكامل وسالمة التقریر المالي وإدارة المخاطر  

 جعة الداخلیة وكذلك سالمة الرقابة الداخلیة للشركة. والمرا
 

 المراجعة الداخلیة 
یتم تدقیق جمیع العملیات الرئیسیة والعملیات المالیة وإدارة المخاطر من قبل المراجعة الداخلیة. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة  

واألنظمة والتوجیھات الداخلیة. تقوم المراجعة    بفحص كفایة السیاسات واإلجراءات ذات العالقة وامتثال الشركة للسیاسات
 الداخلیة بمناقشة نتائج كافة األحكام مع اإلدارة واإلبالغ عن نتائجھا والتوصیة للجنة المراجعة. 

 
 إن المخاطر التي تواجھھا الشركة وطرق تقلیل ھذه المخاطر موجزة كما یلي:

 
 مخاطر االئتمان 

 
رة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف  مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقد

 اآلخر.
 

تنشأ مخاطر االئتمان بشكل أساسي من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة التجاریة والقروض طویلة األجل والذمم المدینة 
ائتمانیة جیدة. تمثل غالبیة الذمم المدینة التجاریة نسبة    التجاریة األخرى. النقد وما في حكمھ مودع لدى بنوك ذات تصنیفات

بقیمھا  ٪۹۹٫۳م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۹۹٫٤ تاریخیا، ومدرجة  قویة  ائتمانیة  المؤسسین مع تصنیفات  المساھمین  ) من 
لخالف. لیس لدى  القابلة للتحقق. في حالة الخالف على أي فاتورة، یتعین على المسوق دفع القیمة الكاملة للفاتورة قبل حل ا

م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۳م، كان ھناك دیون متأخرة تعادل  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱الشركة أي ضمانات على ذمم مدینة. كما في  
) من ذمم مدینة التجاریة لفترات االئتمان المسموح بھا للشركة. ھذه القروض مستحقة القبض من الموظفین مضمونة ۲٪

 الصلة. الشركة لیست معرضة لمخاطر ائتمان جوھریة على الذمم المدینة األخرى. برھونات على الوحدات السكنیة ذات 
 

 مخاطر أسعار السلع 
 

تتعرض الشركة مخاطر التقلبات في األسعار السائدة في السوق للمنتجات المكّررة والبتروكیماویة التي تقوم بإنتاجھا. تتمثل  
األسعار الواردة بالعقود مع العمالء الرئیسیین، بناًء على االتفاقیات    سیاسة الشركة في إدارة ھذه المخاطر من خالل استخدام

 ). ال تقوم الشركة بعمل أي ترتیبات تحوط ألسعار السلع.٤التي أبرمتھا الشركة (اإلیضاح 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

٤۳ 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  - ۱٦

مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار الفوائد  

مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار الفوائد وھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر تذبذب أسعار الفوائد 
ة بصورة رئیسیة من ودائعھا السائدة على المراكز المالیة والتدفقات النقدیة للشركة. وتنشأ مخاطر سعر الفائدة على الشرك

الشقیقة لھا، وھي بأسعار  قصیرة األجل والقروض من بنوك ومؤسسات مالیة وقروض من شركاء مؤسسین والشركات 
 فائدة معومة وتخضع إلعادة التسعیر بشكل منتظم.  

ریة.  تقارب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قیمھا الدفت

 حساسیة أسعار الفائدة

نقطة أساس في أسعار الفائدة المتغیرة على    ٥۰م، تشیر التقدیرات إلى أن ارتفاع / انخفاض  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في  
القروض والسلف وعند بقاء جمیع المتغیرات األخرى ثابتة سوف یزید / ینقص من ربح (خسارة) الشركة للسنة تقریبا بمبلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۱۷۰٫۲م:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ سعودي (ملیون لایر ۱۱٤٫۱

 مخاطر العمالت

مخاطر العمالت ھي المخاطر المتمثلة في تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  
لتذبذب في أسعار صرف العمالت وتتم معامالت الشركة بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي. تراقب الشركة ا

 وتعتقد أن ھذه مخاطر العمالت لیست ذات أھمیة.

 مخاطر السیولة 

مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بمطلوباتھا المتعلقة بااللتزامات المالیة عند استحقاقھا. 

یتم مراقبة متطلبات على أساس منتظم وتقوم الشركة بالتأكد من توفر سیولة كافیة للوفاء بأي التزامات عند نشؤھا. تھدف 
 نقد وما في حكمھ لتلبیة التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة لمطلوبات المالیة.  الشركة إلى الحفاظ على مستوى كاٍف من ال

،۱-۳-۱٦) وقروض وسلف (اإلیضاح  ٦-۳-۱٦تتكون المطلوبات المالیة للشركة من ذمم دائنة تجاریة وأخرى (اإلیضاح  
مصروفات مستحقة ومطلوبات  ) و  ۲-۱٤) والتزامات عقود إیجار (اإلیضاح  ٥-۳-۱٦و    ٤-۳-۱٦،  ۳-۳- ۱٦،  ۳-۲-۱٦

). جمیع المطلوبات المالیة باستثناء القروض والسلف ومطلوبات عقود التأجیر غیر محملة بعموالت  ۲۳أخرى (اإلیضاح  
 شھرا من تاریخ قائمة المركز المالي.  ۱۲ویتوقع تسویتھا خالل 

ت الصلة بناًء على الفترة المتبقیة في تاریخ قائمة  یوفر التحلیل التالي المطلوبات المالیة للشركة في مجموعات االستحقاق ذا
المركز المالي وحتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. وتتمثل المبالغ المفصح عنھا في الجدول التدفقات النقدیة غیر المخصومة  

باستثناء التزامات شھرا أرصدتھا الدفتریة نظرا ألن تأثیر الخصم لیس مھما،    ۱۲التعاقدیة. تساوي األرصدة المستحقة خالل  
 عقود اإلیجار المدرجة بالحد األدنى لمدفوعات اإلیجار.
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 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤٤ 
 

 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  - ۱٦
 

 مخاطر السیولة (یتبع) 

 م ۲۰۲۲
 أقل من

 شھورثالثة 
ثالثة إلى اثني 

 عشر شھًرا
سنة إلى خمسة  

 سنوات
أكثر من خمس  

 سنوات
     

 ۹٬٦۰۷٬۷٤۷ ۸٬۲٤۹٬۷٤۳ ۲٬۰۹٤٬۸۹۳ ۱۰٬۱۰۸٬۹۳۹ قروض وسلف  
 ۱۰٬۰۹۸٬٦۸۲ ۳٬۷۸۸٬۰۸۲ ۷۲۸٬۷٥٤ ۲۳۲٬۹۱۱ مطلوبات عقود إیجار 

 - - ۱٬۲۰٤٬۹٤۲ ۱۰٬۹۱۲٬۹۸۳ ذمم دائنة تجاریة وأخرى  
 - - - ۷٤٤٬۲۷۳ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۲۱٬۹۹۹٬۱۰٤٬ ٦۰۲۸٬٥۸۹ ۱۲٬۰۳۷٬۸۲٥ ۱۹٬۷۰٦٬٤۲۹ 

 م ۲۰۲۱

 
 أقل من 

 ثالثة شھور 

 
ثالثة إلى اثني  

 عشر شھًرا 

 
سنة إلى خمسة  

 سنوات 

 
أكثر من خمس 

 سنوات 
     

 ۱٤٬٦۷۲٬۰٤٦ ۱۲٬۸۰۸٬۷٥۰ ۱۲٬۹۹۸٬٤۳۹ ۱۱۱٬٤٥۸ قروض وسلف  
 ۱۱٬۰۱۳٬٦۳۸ ۳٬۷۷۸٬۲۳۰ ۷۳۱٬۲٥٦ ۲۳٤٬٤۰۳ مطلوبات عقود إیجار 

 - - ۱٬۳٦۳٬٦۱۱ ۱۱٬۰۳٤٬۳٦۷ ذمم دائنة تجاریة وأخرى  
 - - - ۱٬۸۷٤٬٤۱٥ مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۳٬۲٥٤٬٦٤۳ ۱٥٬۰۹۳٬۳۰٦ ۱٦٬٥۸٦٬۹۸۰ ۲٥٬٦۸٥٬٦۸٤ 
 

 إدارة رأس المال
 

ومعدالت رأسمالیة قویة من یتمثل الھدف األساسي من إدارة رأس مال الشركة في التأكد من المحافظة على جدارة ائتمانیة 
 أجل دعم أعمالھا التجاریة وتعظیم القیمة للشركاء. 

 
تعتبر الشركة رأس المال واألرباح المبقاة (الخسائر المبقاة) واالحتیاطي النظامي كرأس المال للشركة. تدیر الشركة رأس  

تعھدات المالیة. وللمحافظة على رأس المال  مالھا وتقوم بتعدیلھ على ضوء المتغیرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات ال
وتعدیلھ یمكن أن تقوم الشركة بتعدیل دفعة توزیعات األرباح للمساھمین وإعادة رأس المال إلى الشركاء أو إصدار أسھم  

 جدیدة.
 

 النقد وما في حكمھ - ۱۷
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲   
    

 ۲۳۳ ۷٥  نقد في صندوق
 ۳٬۹۷۱٬۷۲۸ ۲٬۰٤٤٬۷۱۸  حسابات جاریة -نقد لدى البنوك 

  ۲٬۰٤٤٬۷۹۳ ۳٬۹۷۱٬۹٦۱ 
 

 المخزون - ۱۸
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲   

 ٥۳٦٬۲٥۷ ٥۲۰٬٦۱٦  مواد خام (بالتكلفة)
 ۱٬۰۰۱٬۷٥۳ ۱٬۱٥۰٬۹۰۱  أعمال تحت التنفیذ (بصافي القیمة القابلة للتحقق)
 ۱٬۰٦٤٬۸۹۲ ۱٬۱۷۲٬۲۸۷  بضائع تامة الصنع (بصافي القیمة القابلة للتحقق)

 ۱۱٬٤٦۸ ۱٬۸۱٦  بضائع بالطریق (بالتكلفة) 
 ۱٬۱۹۲٬۰۸۰ ۱٬۱۸۳٬۱٤٥  قطع غیار ومستھلكات (بعد خصم المخصص) 

  ٤٬۰۲۸٬۷٦٥ ۳٬۸۰٦٬٤٥۰ 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
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٤٥ 

 المخزون (یتبع)  - ۱۸

في   المنتھیة  السنة  نتج عن  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱خالل  للتحقق،  القابلة  القیمة  المخزون بصافي  احتساب  صافي  م، وبھدف 
م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۳۳۲٫۲الحركة في مخصص المخزون، باستثناء قطع الغیار والمواد االستھالكیة،  

 ال شيء) مصروفت تحت تكلفة مبیعات. 

 فیما یلي الحركة في مخصص قطع الغیار بطیئة الحركة والمواد المستھلكة:

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ اإلیضاح 

 ۱۰٦٬۸۷۰ ۱۱٥٬۸۰۷ ینایر ۱
 ۸٬۹۳۷ ٥۳٬٥۱۱ ٦ إضافات 
-) ۸۹۳(  مستخدم

 ۱۱٥٬۸۰۷ ۱٦۸٬٤۲٥  دیسمبر ۳۱
 

 وذمم مدینة أخرى  اً مدفوعات مقدم - ۱۹
م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ اإلیضاح

ً مدفوعات مقدم  ٥۹٬۳۷۳ ۱۰۹٬۰٤۹ ا
 ۱۰۷٬۳۸۷ ۷۹٬٤٤٥ دفعات مقدما إلى موردین

 ۱٬٥۸۷٬۹۹٥ ٥٤۱٬٤۱۱ ضریبة مقدمة وضریبة قیمة مضافة 
 ٦۰٬۸۷۳ ۲٥٬۱۱۲ ذمم مدینة أخرى، بالصافي 

۷٥٥٬۰۱۷ ۱٬۸۱٥٬٦۲۸ 
 ۳۹٬۰۷۹ ٥۰٬۷۱٦ ۲٦ المستحق من أطراف ذات عالقة 

۸۰٥٬۷۳۳ ۱٬۸٥٤٬۷۰۷ 

رأس المال  - ۲۰

والمصدر من   بھ  المصرح  الشركة  مال  منھا    ۱٫٦۷۱یتكون رأس  قیمة كل  (  ۱۰ملیون سھم  دیسمبر   ۳۱لایر سعودي 
لایر سعودي). المساھمون المؤسسون للشركة ھم أرامكو السعودیة وسومیتومو   ۱۰ملیون سھم قیمة كل منھا    ۸۷٦م:  ۲۰۲۱

 من الحصص.  ٪۳۷٫٥كیمیكال وكل منھما یمتلك 

م، وافق مساھمو الشركة على زیادة رأس مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولویة بقیمة إجمالیة ۲۰۲۲یونیو    ۸في  
ملیون لایر سعودي على النحو الذي اقترحھ مجلس إدارة الشركة. وبموجب إصدار حقوق األولویة، زادت    ۷٬۹٥۰درھا  ق

ملیون لایر سعودي. وتم استخدام صافي عائدات الطرح  ۱٦٬۷۱۰ملیون لایر سعودي إلى   ۸٬۷٦۰الشركة رأس مالھا من  
-۱٦ین المؤسسین بموجب اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة (اإلیضاح  لسداد القروض والفوائد المتراكمة ذات الصلة من المساھم

أ) عن طریق رسملة المبالغ المستحقة للمساھمین المؤسسین بموجب ھذه االتفاقیة وبموجب السداد الجزئي للقروض    ۳-۳
 ). ۱-۳-۱٦المرحلیة بضمان حقوق الملكیة (اإلیضاح 

 
 قائمة التغیرات في حقوق الملكیة. فيملیون لایر سعودي  ٤۷٫۰۱یتم إثبات تكلفة حقوق اإلصدار البالغة 

 االحتیاطي النظامي   -۲۱

من صافي الدخل، بعد    ٪۱۰وفقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یجب على الشركة أن تقوم بتحویل  
من رأس مال الشركة. ھذا االحتیاطي   ٪۳۰الحتیاطي النظامي حتى یبلغ ھذه االحتیاطي  تحمل الخسائر المتراكمة، إلى ا

 غیر متاح للتوزیع على المساھمین. 
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٤٦ 
 

 منافع الموظفین  - ۲۲
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ یضاحاتاإل 
    

 ٦۱۱٬٦۲۷ ٥۲۲٬۰۸۹ ۱-۲۲ مكافأة نھایة الخدمة 
 ٤٬٥۱۰ ٥٬۳۳۹ ۲-۲۲ برنامج تملك األسھم للموظفین 

 ۱٦۹٬٤۷۷ ۱۹۷٬۷٦٥ ۳-۲۲ برنامج مدخرات الموظفین 
 ۷۸٥٬٦۱٤ ۷۲٥٬۱۹۳  إجمالي منافع الموظفین

یخصم: الجزء المتداول من منافع الموظفین ضمن مصروفات  
   مستحقة ومطلوبات أخرى

)٥٬٤٦۸ ( 
 
)٥٬۹٦۹ ( 

 ۷۷۹٬٦٤٥ ۷۱۹٬۷۲٥  الجزء غیر المتداول من منافع الموظفین  
 

 الخدمةمكافاة نھایة  ۲۲-۱
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲    
    

 ٦۰٥٬۷٥٤ ٥۱۷٬۰٤٤  موظفو الشركة
 ٥٬۸۷۳ ٥٬۰٤٥  موظفو المساھمین المؤسسین المعارین

  ٥۲۲٬۰۸۹ ٦۱۱٬٦۲۷ 
 

السعودي   العمل والعمال  قانون  المنافع مطلوبة بموجب  لموظفیھا. ھذه  التوظیف  بعد  لمنافع ما  الشركة خطة محددة  لدى 
العمل"). تعتمد مكافأة نھایة الخدمة على الرواتب والبدالت النھائیة للموظفین وسنوات خدمتھم المتراكمة كما ھو  ("قانون  

 منصوص علیھ في قانون العمل. 
 

یلخص الجدول التالي مكونات صافي مصروفات المنافع المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل والحركة في  
 لتزام المنافع المحددة في قائمة المركز المالي. القیمة الحالیة ال

 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ صافي مصروفات المنافع المثبت في قائمة الربح أو الخسارة: 

 ٦۹٬٤۸٥ ٦۱٬٥٥۸ تكلفة الخدمة الحالیة 
 ۱۳٬۷٤٥ ۱٦٬۲٤۹ تكلفة الفوائد على التزام المنافع

 ۷۷٬۸۰۷ ۸۳٬۲۳۰ 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ قائمة الدخل الشامل:صافي مصروفات المنافع المدرجة ضمن 

 ) ۱۱٬۳۰۸( ) ٥۲۳( ربح إكتواري ناتج عن الخبرة
 ۳٬۰۱۱ - الخسارة اإلكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات الدیموغرافیة 

 ) ۳٤٬۸۲٥( ) ۱٥۳٬۸۸۳( الربح اإلكتواري الناتح عن تغیرات في االفتراضات المالیة 
 )۱٥٤٬٤۰٤( ) ٦۳٬۱۲۲ ( 
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٤۷ 
 

 منافع الموظفین (یتبع)  - ۲۲
 

 مكافاة نھایة الخدمة (یتبع)  ۲۲-۱
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ الحركة في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة للموظفین: 

 ٦۲۸٬۷٦۰ ٦۰٥٬۷٥٤ ینایر ۱
 ٦۹٬٤۸٥ ٦۱٬٥٥۸ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۱۳٬۷٤٥ ۱٦٬۲٤۹ تكلفة الفوائد على التزام المنافع
 ) ۱۱٬۳۰۸( ) ٥۲۳( إكتواري ناتج عن الخبرةربح 

 ۳٬۰۱۱ - الخسارة اإلكتواریة الناتجة عن التغیرات في االفتراضات الدیموغرافیة 
 ) ۳٤٬۸۲٥( ) ۱٥۳٬۸۸۳( الربح اإلكتواري الناتح عن تغیرات في االفتراضات المالیة 

 ) ٦۳٬۱۱٤( ) ۱۲٬۱۱۱( مصروفات مدفوعة خالل السنة 
 ٦۰٥٬۷٥٤ ٥۱۷٬۰٤٤ دیسمبر ۳۱

 
 تتضمن االفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزام خطة المنافع المحددة ما یلي: 

 
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   

 ٪ ۲٫۷٥ ٪٥٫۲٥ معدل الخصم 
 ٪ ٤ ٪٤ معدل تصعید الرواتب

 
 وفیات أثناء الخدمة

نموذج أر بي  
لجمعیة  ۱٤

 -اإلكتواریین 
إجمالي 

مجموعة بیانات 
بمقیاس الوفیات 
 ۱٤ -إم بي 

نموذج أر بي 
لجمعیة   ۱٤

 -اإلكتواریین 
إجمالي مجموعة  
بیانات الوفیات  
 -بمقیاس إم بي 

۱٤ 
 حسب العمر حسب العمر االنسحاب قبل سن التقاعد المعتاد

 
 سنة).   ۱۱٫۹م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱سنة (  ۹٫۷م یبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱إن المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة كما في  

 
 فیما یلي تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الجوھریة على مطلوبات المنافع المحددة:

 
 معدل الخصم: 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

 ٥٤۰٬٦٦٦ ٤۷۰٬۹٦۲ زیادة في معدل الخصم  ۱٪
 ٦۸۳٬۷۷۳ ٥۷۱٬۰٤۲ نقص في معدل الخصم  ۱٪

 
 معدل تصعید الرواتب:

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 

 ٦۸۲٬۰۰۹ ٥۷۱٬۲۳۸ معدل تصعید الرواتب زیادة في  ۱٪
 ٥٤۰٬۷٦٥ ٤٦۹٬۹۹۲ نقص في معدل تصعید الرواتب  ۱٪
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 منافع الموظفین (یتبع)  - ۲۲

 مكافاة نھایة الخدمة (یتبع)  ۲۲-۱

 معدل الخروج الطوعي من الخدمة:
م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲

 ٥٦۱٬۰٥٥ ٥۲۳٬٥۱٤ زیادة في كل عمر  ٪٥
 ٦۷۱٬۸۸۲ ٤۹۸٬٦۱۱ نقص في كل عمر  ٪٥

تم تحدید تحلیل الحساسیة المذكور أعاله بناًء على طریقة تستقرئ تأثیر التزام المنافع المحددة نتیجة للتغییرات المعقولة في 
االفتراضات الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة التقریر. یعتمد تحلیل الحساسیة على حدوث تغییر في افتراض مھم، مع 

االفتراضات األخرى ثابتة. قد ال یكون تحلیل الحساسیة ممثال للتغیر الفعلي في التزام المنافع المحددة ألنھ من  إبقاء جمیع  
 غیر المحتمل أن تحدث التغییرات في االفتراضات بمعزل عن بعضھا البعض.

 برنامج تملك األسھم للموظفین  ۲۲-۲

اإلدارة على تطبیق وتشغیل برنامج تملك أسھم الموظفین الذي  م، وافق مجلس  ۲۰۰۸دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  
 سنوات لشریحة معینة من الموظفین. ٥یقدم مكافآت الخدمة لمدة 

لایر سعودي للسھم   ۲۱ملیون سھم خالل الطرح األولي بسعر طرح قدره    ۱٫٥قامت الشركة بالترتیب مع بنك تجاري لعدد  
كعھدة لموظفي الشركة المستحقین الذین سیحق لھم الحصول على مكافأة بموجب  الواحد. إن أسھم ھذه الخطة محتفظ بھا  

البرنامج. في حالة عدم استخدام أیا من األسھم المخصصة للبرنامج في الغرض المحدد لھا فسوف یتعامل معھا البنك وفقا  
لصالح الشركة. قامت الشركة  لتعلیمات الشركة، وفي تلك الحالة فإن أي متحصالت من استبعاد تلك األسھم سوف تكون  

 سنوات.  ٥بإثبات المطلوبات من خالل إطفاء إجمالي تكلفة أسھم برنامج تملك أسھم العاملین بطریقة القسط الثابت على مدة  

حتى تاریخ تأھیل تلك األسھم للتملك وتحویلھا إلى الموظفین المستحقین، فإن قیمة تلك األسھم سیتم المحاسبة عنھا كتخفیض  
سھما مستحقة الدفع    ٦٬٤۰۰م، كان لدى الشركة  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱قوق ملكیة الشركاء. خالل السنة المنتھیة في  من ح

 سھم). ٤٬۸۰۰م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للموظفین المستحقین (

ر دیسمب  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥٫۳م مبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱بلغت القیمة الدفتریة لبرنامج تملك األسھم للموظفین كما في  
 ملیون لایر سعودي). ٤٫٥م:  ۲۰۲۱

 برنامج مدخرات الموظفین  ۲۲-۳

تتولى الشركة تنفیذ برنامج مدخرات ("البرنامج") بالنیابة عن موظفیھا، وتضاھي الشركة مساھمة الموظف مع مساھمة  
 تساویھا أو تقل عنھا من أجل البرنامج وفقا ألولویة مساھمة الموظف في البرنامج. 

 الرصید في برنامج مدخرات الموظفین في قائمة المركز المالي كما یلي: یتم عرض 

م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲

 ٤۰٤ ٦۱۳  الجزء المتداول (المدرج في مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى)
 ۱٦۹٬۰۷۳ ۱۹۷٬۱٥۲  الجزء غیر المتداول

۱۹۷٬۷٦٥ ۱٦۹٬٤۷۷ 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٤۹ 
 

 األخرى المصروفات المستحقة والمطلوبات  - ۲۳
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ اإلیضاح  
    

 ۱٥۰٬۲۷۸ ۲۸٬۱۱۹  مكافآت مستحقة
 ۹۱٬۷٦۱ ۲۹٬۷٥۱  سلف عمالء

 ۸٬٦۷۹ ۸٬٥۳۸  ضمان اجتماعي مستحق
 ۱٬۳٤۹٬۲٦۱ ٤۱٥٬٦٥٤  ضریبة استقطاع وضریبة قیمة مضافة مستحقة 

 ٤۷۷ ۳۹٥  مصروفات مستحقة 
 ۱٬۰٤٥ ۱٬۰۲۹  توزیعات أرباح مستحقة

 ٥٬۲۲۱ ۹٬٥٥۷  أخرى 
  ٤۹۳٬۰٤۳ ۱٬٦۰٦٬۷۲۲ 

 ۲٦۷٬٦۹۳ ۲٥۱٬۲۳۰ ۲٦ أطراف ذات عالقة  إلى المستحق
  ۷٤٤٬۲۷۳ ۱٬۸۷٤٬٤۱٥ 

 
 الزكاة والضریبة  - ۲٤

 
 المحمل للسنة ۱-۲٤

 
 دیسمبر: ۳۱فیما یلي الزكاة والضریبة للسنة المنتھیة في 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ اإلیضاح 
    

 ٤۰٬۰۸۹ -  الزكاة للسنة 
 ۱٬۷۲٥ -  ضریبة الدخل للسنة 

 ۲۲۳٬۹٤٥ ۱٦٬٦۳۸  مصروفات ضریبة مؤجلة للسنة (انظر أدناه) 
 - ٤۲٬۸۹٦ ۳-۲٤ الزكاة للسنوات السابقة 

  ٥۹٬٥۳٤ ۲٦٥٬۷٥۹ 
 

 دیسمبر على النحو التالي:   ۳۱تم إثبات ضریبة الدخل والضریبة المؤجلة للسنة المنتھیة في 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ اإلیضاح 
    قائمة الربح أو الخسارة: 

 ۱٬۷۲٥ -  ضریبة الدخل  -
 ۲۲۰٬۷۱۱ ٥٬۰٥۸  الضریبة المؤجلة (انظر أدناه) -

 ۲۲۲٬٤۳٦ ٥٬۰٥۸ ۲-۲٤ مصروفات ضریبة السنة 
 ۳٬۲۳٤ ۱۱٬٥۸۰  مصروفات الضریبة المؤجلة  –قائمة الدخل الشامل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۰ 
 

 الزكاة والضریبة (یتبع)  - ۲٤
 

 وتسویة مصروفات الضریبة  الزكويالوعاء  ۲-۲٤
 

 دیسمبر من المكونات التالیة: ۳۱تتكون الزكاة للسنة المنتھیة في 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲  
    

 ۸٬۷۷۳٬۷٦۹ ۱٥٬٥٤٦٬۸۲٤  رأس المال واالحتیاطیات والخسائر المرحلة 
 ۳۹٬۸۲۷٬۲۰۸ ۲٦٬٤۷٤٬٦۱٤  مطلوبات ومخصصات

 ) ٤٦٬۰۷۳٬٥۱۸( ) ٤٤٬٥۱۳٬٦۳۲(  الموجودات
 ۲٬٥۲۷٬٤٥۹ ) ۲٬٤۹۲٬۱۹٤(  الوعاء الزكوي 

الوعاء الزكوي العائد إلى الشریك المؤسس السعودي والمساھمین  
 ۱٬٥۷۹٬٦٦۲ ) ۱٬٥٥۷٬٦۲۱(  ) ٪٦۲٫٥م: ۲۰۲۱م و ۲۰۲۲العامین (

 ٤۰٬۰۸۹ -  الزكاة للسنة 
 

المحملة للسنة. بما أن وعاء الزكاة بالسالب للسنة المنتھیة في تم تعدیل بعض المبالغ المذكورة أعاله للوصول إلى الزكاة  
 م، فإن مصروف الزكاة ھو ال شيء.۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱

 
فیما یلي التسویة بین (الخسارة) / الربح قبل الزكاة والضریبة بمعدل الضریبة المطبق ومصروفات الضریبة للسنة المنتھیة 

 دیسمبر: ۳۱في 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ 
   

 ۲٬۲۹۹٬۱۸٦ ) ۱٬۰٦٦٬۹۲۷( (الخسارة) الربح قبل الزكاة والضریبة
 ۸٦۲٬۱۹٥ ) ٤۰۰٬۰۹۸( ) ٪۳۷٫٥م:  ۲۰۲۱م و ۲۰۲۲(خسارة) / ربح خاضع للضریبة (
 ۱۷۲٬٤۳۹ ) ۸۰٬۰۲۰( ) ٪۲۰الضریبة بمعدل الضریبة المطبق (

   التأثیر الضریبي للمصروفات غیر القابلة للخصم: 
 ۳٥٬۹۲۱ ۷۱٬۱۸۰ بالزیادة عن الحد المسموحمصروفات فوائد 
 ۲٬۹۱٥ ٤٬۰۷۸ ضریبة استقطاع 

 ۲۱٤ ۱۸٦ معونة تعلیمیة
 ۱۰٬۹٤۷ ۹٬٦۳٤ أخرى 

 ۲۲۲٬٤۳٦ ٥٬۰٥۸ مصروفات ضریبة السنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۱ 
 

 الزكاة والضریبة (یتبع)  - ۲٤
 

 موقف الربوط  ۳-۲٤
 

م  ۲۰۲۱قامت الشركة بتقدیم إقرار الزكاة وضریبة الدخل إلى ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") حتى السنة المالیة  
م. تم االنتھاء من الربوط الزكویة والضریبیة للشركة من قبل الھیئة ۲۰۲۳أبریل    ۳۰وحصلت على شھادة زكاة ساریة حتى  

 م.  ۲۰۲۰م وحتى سنة ۲۰۱۹م و  ۲۰۱٦م وحتى سنة ۲۰۱۱م و  ۲۰۰۸حتى سنة 
 

ملیون لایر    ٤۳٫۳م من خالل رفع مطالبة إضافیة بالزكاة والضریبة بمبلغ  ۲۰۱۰م و  ۲۰۰۹أصدرت الھیئة ربوطا للسنوات  
م إلى اللجنة االستئنافیة ۲۰۱۰م و  ۲۰۰۹ملیون لایر سعودي، على التوالي. وقدمت الشركة استئنافا للسنتین    ۰٫۲سعودي ومبلغ  

دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي. وخالل السنة المنتھیة في    ٤۳٫٥ات والمنازعات الضریبیة وقدمت ضمانًا بنكیًا بمبلغ  للمخالف
  ۳۱٫٤م، أصدرت اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة قرارھا بتخفیض مطالبات الزكاة والضریبة إلى  ۲۰۲۱

لتوالي، وأحالت بعض األمور إلى لجان حل الخالفات والنزاعات الضریبیة ملیون لایر سعودي وال شيء لایر سعودي على ا
إلعادة التحكیم. وطلبت الشركة من اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة إعادة النظر في قرارھا وقدمت أیًضا  

إ  المحالة  لألمور  الضریبیة  والمنازعات  للمخالفات  االستئنافیة  اللجنة  إلى  والنزاعات  طلبھا  الخالفات  حل  لجان  قبل  من  لیھا 
م نتیجة لطرح األمر مع لجنة تسویة المنازعات التابعة للھیئة، استلمت ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱والحقًا للسنة المنتھیة في  الضریبیة.  

لھذه الزكاة خصصت الشركة    م،۲۰۲۳فبرایر    ۲۰ملیون لایر سعودي في    ۳۱٫۳الشركة المطالبة النھائیة للزكاة اإلضافیة بمبلغ  
 اإلضافیة في ھذه البیانات المالیة وتم تسویتھا. 

 
ملیون    ۱۰۰٫۷م من خالل رفع مطالبة إضافیة بالزكاة والضریبة بمبلغ  ۲۰۱۸م و  ۲۰۱۷أصدرت الھیئة ربوطا معدلة للسنوات  

المعدل المذكور أعاله  ملیون لایر سعودي، على التوالي. قامت الشركة بتقدیم استئناف ضد الربط    ۱۰٫٥لایر سعودي ومبلغ  
في   المنتھیة  السنة  خالل  الضریبیة.  والنزاعات  الخالفات  حل  لجان  الخالفات  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱لدى  حل  لجان  عقدت  م، 

م وأصدرت قرارھا بتخفیض مطلوبات الزكاة والضرائب إلى  ۲۰۱۸م و  ۲۰۱۷والنزاعات الضریبیة جلسة االستماع لسنتي  
و    ۹٤٫۷ الخالفات  مل  ۰٫٥ملیون لایر سعودي  لجان حل  قرار  استئنافا ضد  الشركة  قدمت  التوالي.  یون لایر سعودي على 

 والنزاعات الضریبیة أمام اللجنة االستئنافیة للمخالفات والمنازعات الضریبیة.   
 

بالسنوات المفتوحة. وإذا نشأت تتوقع اإلدارة أن تكون النتیجة لصالحھا فیما یتعلق بالطلبات اإلضافیة المذكورة أعاله المتعلقة  
ملیون    ۱۸٫۸أي مطالبة زكویة وضریبة إضافیة عند االنتھاء من المطالبات اإلضافیة السابق ذكرھا، یمكن استردادھا في حدود  

 ملیون لایر سعودي للزكاة والضرائب على التوالي من المساھمین المؤسسین للشركة.  ۰٫۷لایر سعودي و 
 

 الزكاة والضریبةموجودات ومطلوبات  - ۲٥
 

  فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة:  ۱-۲٥
 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ إیضاحات 
 - ٤۱٬۸۱٤  ینایر ۱

 ٤۱٬۸۱٤ - ۱-۲٤ المحمل للسنة الحالیة 
 - ٤۲٬۸۹٦ ۳-۲٤ تعدیل لسنوات سابقة 

 - ) ٥۳٬۲۹۹(  مدفوعات خالل السنة 
 ٤۱٬۸۱٤ ۳۱٬٤۱۱  دیسمبر ۳۱

 
  



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 

٥۲ 

 موجودات ومطلوبات الزكاة والضریبة (یتبع)  - ۲٥

 فیما یلي حركة موجودات الضریبة المؤجلة حسب المكون: ۲-۲٥

الممتلكات واآلالت  
 والمعدات

مخصصات  
آجلة 

منافع
 الموظفین 

ذمم مدینة  
تجاریة  
 اإلجماليأخرى ومخزون

م ۲۰۲۲
 ۱٤۰٬۹۹۲ ۲٬۷٥۲ ۸٬٦۸٥ ٤٥٬۸۷۲ ۱٬٦٤٦٬۲۷٤ ) ۱٬٥٦۲٬٥۹۱( ینایر  ۱

(مصروفات) ضریبة / دخل  
مثبتة في قائمة الربح أو  

 ) ٥٬۰٥۸( ۲٬٥۸۲ ۳٬۹٤۷ ٤٬۸٦٥ ۱۳٦٬۲٤۸ ) ۱٥۲٬۷۰۰( الخسارة 
مصروفات المنافع المدرجة  
 ) ۱۱٬٥۸۰(--) ۱۱٬٥۸۰(- - ضمن قائمة الدخل الشامل: 

 ۱۲٤٬۳٥٤ ٥٬۳۳٤ ۱۲٬٦۳۲ ۳۹٬۱٥۷ ۱٬۷۸۲٬٥۲۲ ) ۱٬۷۱٥٬۲۹۱( دیسمبر  ۳۱

 م ۲۰۲۱
 ۳٦٤٬۹۳۷ ٤٬٤۰۸ ۱۰٬۱٤٦ ٤۸٬۳۹۸ ۱٬٦٤٦٬۸٤۹ ) ۱٬۳٤٤٬۸٦٤( ینایر  ۱

مصروفات ضریبیة في 
 ) ۲۲۰٬۷۱۱( ) ۱٬٦٥٦( ) ۱٬٤٦۱( ۷۰۸ ) ٥۷٥( ) ۲۱۷٬۷۲۷( قائمة الربح أو الخسارة 

مصروفات المنافع المدرجة  
 ) ۳٬۲۳٤(--) ۳٬۲۳٤(- - ضمن قائمة الدخل الشامل: 

 ۱٤۰٬۹۹۲ ۲٬۷٥۲ ۸٬٦۸٥ ٤٥٬۸۷۲ ۱٬٦٤٦٬۲۷٤ ) ۱٬٥٦۲٬٥۹۱( دیسمبر  ۳۱

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة   - ۲٦

تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین المؤسسین للشركة، وھم شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) 
وشركة سومیتومو كیمیكال المحدودة (سومیتومو كیمیكال) وشركاتھما التابعة والزمیلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة  

 إلدارة العلیا. وتتمتع بتأثیر جوھري على شركات أخرى وموظفي ا

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۱-۲٦

مع   المعامالت  ذات  األتنشأ  والبتروكیماویات  الطراف  المكررة  المنتجات  ومبیعات  مشتریات  من  رئیسي  بشكل  عالقة 
لیھا. فیما یلي  والتسھیالت االئتمانیة واإلعارات والعدید من اتفاقیات اإلیجار، ویتم تنفیذھا بموجب شروط تعاقدیة متفق ع

 دیسمبر: ۳۱ملخص معامالت األطراف ذات العالقة الھامة للسنة المنتھیة في 
م ۲۰۲۱م ۲۰۲۲ 

  أرامكو السعودیة وشركاتھا الزمیلة
 ٤۸٬۷۱٤٬۱٤۹۳٥٬٤۸۲٬۲۹٦  شراء بضائع 

 ٤۸٬۱۲۱٬۳۸٦۳٥٬۷۱۸٬٤۹۳  بیع منتجات مكررة ومنتجات بتروكیماویة 
 ۱۳٤٬۷۹۰۱۷٥٬۲۲۲  تمویلیة  أعباء

 ۲۳٬۳۷۲۲۱٬۹٤۳  إیجارات
 ۱٤٬۱٤۹۲۱٬٤۹۹  تكالیف موظفین معارین 

 ۲۰٬۸٤۱٤۹۳  رسوم الخدمة والتكالیف األخرى، بالصافي 
  

   شركة سومیتومو كیمیكال وشركاتھا الزمیلة 
 ۷۱٬۷۷۱۱۸۲٬۸۹۳  شراء بضائع

 ٦٬٤۰٥٬۹۹۲۸٬۲۱۸٬۰۷۰  بیع منتجات بتروكیماویة
 ۷٥٬۲۹٤۹۹٬٦۲٤  تمویلیة  أعباء

 ۲٦٥-  إیجارات
 ٦٬۱٤٤۱۸٬۷۳۳ تكالیف موظفین معارین  

 ۱۰۸٤٬۳٥٦ رسوم الخدمة والتكالیف األخرى، بالصافي 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥۳ 
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  - ۲٦
 

 أرصدة لدى األطراف ذات العالقة ۲-۲٦
 

 األرصدة الھامة الناشئة من المعامالت مع األطراف ذات العالقة مما یلي:دیسمبر تتكون  ۳۱كما في 
 

 م ۲۰۲۱ م ۲۰۲۲ إیضاحات 
    أرامكو السعودیة وشركاتھا الزمیلة 

 ٦٬۳٦۰٬۳٦۳ ۱٬۰۸۹٬٦۱٦ ۱٦ القروض والسلف 
 ۱۱٬۰٥۷٬۷٦۸ ۱۰٬۹۲٤٬٤۰۷   ۱٦ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 

 ۷٬۰۲۳٬۱۱۷ ٤٬۸۸٥٬۹۷۸ ۱۹-۱٦ واألخرى الذمم المدینة التجاریة 
 ۱٦۸٬۱٤۹ ۲۳۳٬۳۸٥ ۲۳ المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى

 ۲٤۲ ۱٥٦  منافع الموظفین 
    

    شركة سومیتومو كیمیكال وشركاتھا الزمیلة 
 ٥٬۷۹۷٬٥۰۹ ۱٬۰۸۹٬٦۱٦ ۱٦ القروض والسلف 

 ۱٤٬٦۱٥ ٤۰٬٦۳۲   ۱٦ الذمم الدائنة التجاریة واألخرى 
 ۱٬۲۱۷٬۲۲٦ ٥۰۹٬٦٦۹ ۱۹-۱٦ الذمم المدینة التجاریة واألخرى 

 ۹۹٬٥٤٤ ۱۷٬۸٤٥ ۲۳ المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
 ٦٦ ۳۳  منافع الموظفین 

 
 المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا  ۳-۲٦

 
دیسمبر   ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٥٫۳األجل  بلغت قیمة المعامالت مع موظفي اإلدارة العلیا في حساب المنافع قصیرة  

ملیون لایر سعودي) مدرجة    ۷٫۷م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷٫٦ملیون لایر سعودي) منھا    ۱۳٫٥م:  ۲۰۲۱
ملیون    ۱٫۰٥). وبلغ التعویض المدفوع ألعضاء مجلس اإلدارة  ۱-۲٦في تكالیف الموظفین المعارین أعاله (انظر اإلیضاح  

 ملیون لایر سعودي). ۱٫۰٥م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱دي (لایر سعو
 

   ۱۹ -كوفید تأثیرات  - ۲۷
  

) عالمیًا عبر مناطق جغرافیة مختلفة مما تسبب في ۱۹  -م، انتشرت جائحة فیروس كورونا (كوفید  ۲۰۲۰منذ مطلع سنة  
لت اإلدارة تقییم آثارھا بشكل  تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة وأثر على أسعار النفط والطلب على المنتجات. واص

األوسع   والمجتمع  موظفیھا وعمالئھا  لضمان صحة وسالمة  الوقائیة  التدابیر  من  سلسلة  واتخذت  على عملیاتھا  استباقي 
 باإلضافة إلى ضمان استمراریة تورید منتجاتھا في جمیع أسواقھا.

 
التأثیرات التجاریة واالقتصادیة، فقد درست إدارة الشركة التأثیرات بالرغم من أنھ من الصعب التنبؤ بالمدى الكامل ومدة  

على عملیات الشركة وخلصت إلى أنھ اعتباًرا من تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة، وال توجد    ۱۹  -المحتملة لجائحة كوفید  
مستمر، وسوف ینعكس أي تغییر تغییرات كبیرة في األحكام والتقدیرات الرئیسیة. وتراقب الشركة الموقف الحالي بشكل  

 .في األحكام والتقدیرات الرئیسیة كجزء من نتائج التشغیل والتدفقات النقدیة لفترات إعداد التقاریر المستقبلیة.
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة - ۲۸
 
اإلیضاحات   )۱( في  عنھا  المفصح  المبالغ  إلى  بلغت    ۳-۲٤و    ۳-۳-۱٦باإلضافة  التوالي،  المصرفیة  على  الضمانات 

 ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱٬۸۲۸م مبلغ  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱وخطابات االعتماد الصادرة نیابة عن الشركة كما في  
 ملیون لایر سعودي). ۱٬٥٤٥م: ۲۰۲۱دیسمبر 

 
م تكبدھا ، بلغت االلتزامات الرأسمالیة المتعاقد علیھا ولكن لم یت۲-۱٤باإلضافة إلى المبالغ المفصح عنھا في اإلیضاح  )۲(

 ملیون لایر سعودي). ٦٦٫۳م: ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۱۹٤م ما قیمتھ ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱كما في 



 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 م ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

٥٤ 
 

 االرتباطات واالرتباطات المحتملة (یتبع) - ۲۸
 
م، رفعت الشركة السعودیة للكھرباء دعوى ضد الشركة تزعم أن الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )۳(

میجاوات المنصوص   ۱۳۰فاقیة إمداد الطاقة ("االتفاقیة") من خالل استیراد طاقة تزید عن الحد األدنى البالغ  أخلت بات
ملیون لایر سعودي، فإن المبلغ المتبقي المتنازع    ٥٦٫٤علیھ في االتفاقیة. وبعد دفع المبلغ الذي ال خالف علیھ وقدره  

م ورسوم أعلى  ۲۰۱۸ن غرامة على رسوم استخدام الشبكة لسنة  ملیون لایر سعودي والذي یتكون م  ۳۱۷٫۹۸علیھ ھو  
الشبكة لسنتي   المنصوص علیھ بموجب االتفاقیة. وتم تقدیم األمر مبدئیاً ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹الستخدام  بالحد  م مقارنةً 

. باإلضافة  واإلنتاج المزدوج  النزاعات ("اللجنة") التابعة لھیئة تنظیم الكھرباء  حل  للمراجعة من قبل لجنة الفصل في
ملیون لایر سعودي من خالل    ۳٦٥٫۷إلى ما سبق، قامت الشركة السعودیة للكھرباء بزیادة المبلغ المطالب بھ إلى  

م والتي كانت موضوع اتفاقیة جدیدة الستخدام  ۲۰۲۱ملیون لایر سعودي كرسوم استخدام الشبكة لسنة    ٤۷٫۷إضافة  
كة السعودیة للكھرباء (الشبكة الوطنیة لنقل الكھرباء)، ولیس جزًءا من  الشبكة تم التفاوض علیھا من قبل الشركة والشر

السعودیة للكھرباء    للشركة  م، أصدرت اللجنة قراراً إداریاً یقضي بدفع الشركة۲۰۲۱دیسمبر    ۱۹النزاع أعاله. وفي  
اللجنة كان معیباً ألسباب مختلفة وكانت إدارة الشركة تعتقد أن قرار  ملیون لایر سعودي.    ۳٦٥٫۷مبلغ المطالبة وقدره  

اللجنة   الشركة استئنافا على قرار  الشریعة اإلسالمیة. وقدمت  المملكة ولوائحھا و / أو أحكام  لقوانین  انتھاكاً  ویمثل 
م، عقدت  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱ألسباب عدیدة أمام المحكمة اإلداریة بجدة في دیوان المظالم. والحقًا للسنة المنتھیة في  

 م وحكمت لصالح الشركة. ۲۰۲۳فبرایر  ۸اإلداریة بجدة جلسة االستئناف في المحكمة 
 

 تطبیق نظام الشركات الجدید  - ۲۹
 

م) (المشار ۲۰۲۲یونیو    ۳۰ھـ (الموافق  ۱٤٤۳/ ۱/۱۲بتاریخ    ۱۳۲دخل نظام الشركات الجدید الصادر بالمرسوم الملكي م /  
م). وفیما یتعلق ببعض أحكام النظام، ۲۰۲۳ینایر    ۱۹ھـ (الموافق  ۱٤٤٤/ ۲٦/٦إلیھ فیما یلي باسم "النظام") حیز التنفیذ في  

م). وتعمل ۲۰۲۳ینایر    ۱۹ھـ (الموافق  ۲٦/٦/۱٤٤٤من المتوقع االلتزام الكامل في موعد ال یتجاوز سنتین اعتباًرا من  
ي تغییرات لمواءمة المواد مع أحكام  اإلدارة على تقییم تأثیر نظام الشركات الجدید وستقوم بتعدیل نظامھا األساسي وفقاً أل

  / العادیة  العمومیة غیر  المساھمین في جمعیتھم  إلى  المعدَّل  النظام األساسي  الشركة  لذلك، ستقدم  الجدید. ونتیجة  النظام 
 السنویة إلقراره. 

 
 الموافقة واالعتماد لإلصدار - ۳۰

 
مارس    ۱۳ھـ ( ۱٤٤٤  شعبان  ۲۱قبل مجلس إدارة الشركة في  تمت الموافقة على ھذه القوائم المالیة واعتمادھا لإلصدار من  

 م). ۲۰۲۳
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